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Doelstelling en te verrichten werkzaamheden, algemeen 

 
Het doel van de stichting is: het ondersteunen van wetenschappelijke en maatschappelijke projecten 
op het gebied van veilig moederschap in Nederland en wereldwijd. 
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Doelstelling en werkzaamheden  

 
• Doelgroep voor poteniele donateurs zijn particulieren, (medische) bedrijven binnen het 

professionele netwerk van de bestuurders.  
• Focus ligt op werving van eenmalige donaties. 
• Inkomende eenmalige donaties komen volledig ten goede aan het ondersteunen van 

wetenschappelijke en maatschappelijke projecten op het gebied van veilig moederschap in 
Nederland en wereldwijd. 

• Minstens 90% van de lasten komen ten goede aan bovenstaande doel. 
• Actuele informatie zowel via de website als per mail verspreiden onder donateurs en overige 

geïnteresseerden.  
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Fondsenwerving 

 

Eenmalige donaties 

De stichting richt zich met name op eenmalige donateurs. Doelgroep voor potentiele donateurs zijn 
particulieren, (medische) bedrijven binnen het professionele netwerk van de bestuurders. 
Aanvullende werving zal plaats vinden onder reeds bestaande donateurs middels periodieke 
berichtgeving. Transacties vanuit de donateurs zullen plaatsvinden via eenmalige overboekingen.  
 
Maandelijkse donaties 

De stichting richt zich met name op eenmalige donaties. Mochten donateurs een verzoek indien voor 
een periodieke donatie, zullen wij dit faciliteren.   
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Onze steun aan potentiële begunstigden 

 

Onze doelgroep zijn wetenschappers en andere betrokkenen bij wetenschappelijke en 
maatschappelijke projecten op het gebied van veilig moederschap in Nederland en wereldwijd. 

Eenmalige donaties 

Onze steun moet ten goede komen aan onderzoeksprojecten op het gebied van veilig moederschap 
wereldwijd. Onderzoekers kunnen ons benaderen met het verzoek tot financiële steun. Verzoeken 
kunnen te allen tijde worden ingediend door onderzoekers. Zij kunnen binnen drie maanden reactie 
verwachten.  

Wel of geen toezegging zal worden getoetst aan de volgende criteria:  

• Het doel van het project waarvoor steun is gevraagd, moet ten alle tijden het doel dienen van 
de stichting.  

• Van de onderzoeker kan niet redelijkerwijs worden verwacht de kosten zelf te dragen 
• De aanvrager dient een plan inclusief financiële uiteenzetting van de geplande besteding van 

de gevraagde steun.  
• Onderzoeksprojecten zullen alleen gesteund worden indien zij toestemming hebben 

verkregen van de relevante lokale autoriteiten voor het uitvoeren van hun project.  
• Verzoeken waarbij collega onderzoekers uit de lokale setting niet betrokken zijn, zullen niet in 

behandeling worden genomen.  

Verzoeken worden beoordeeld met inachtneming van de financiële reserve van de stichting.  
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Het beheer en de besteding van het vermogen (alg. reserve), besteding en 
bezoldiging 

 

Beheer algemene reserve 

Het streven is om de algemene reserve, dus het eigen vermogen van de stichting, per ultimo van ieder 
jaar op minimaal 500 euro te houden, zodat onverwachte kosten en bankkosten ten alle tijden gedekt 
kunnen worden. Overschrijding van deze limiet algemene reserve is enkel toegestaan na unanieme 
toestemming van het voltallig bestuur. 

Besteding vermogen en onkosten 

Het doel van Maternal Matters is om minimaal 90% van de donaties aan het doel van de stichting te 
besteden in samenhang met een relatief lage algemene reserve. Uit ieder jaarverslag dient te blijken 
dat aan deze doelstelling is voldaan. 

Bezoldiging 

De stichting keert geen beloningen uit voor verricht werkt aan bestuurders. Bestuurders kunnen enkel 
aanspraak maken op onkosten- of reisvergoeding na unanieme toestemming van het voltallig bestuur 
en mits dit minder is dan 10% van de totale baten van het betreffende boekjaar.  

 

 


