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1. Inleiding 
 
1.1.  Missie en visie van de MF Foundation 
 
Stichting MF Foundation is op 12 november 2008 naar Curaçaose recht opgericht 
door Myriam en Frank Vogel. De oorspronkelijke naam was Stichting GSFS 
Foundation. Om de directe relatie met Myriam en Frank Vogel verder te 
onderstrepen, is de naam op 16 september 2011 gewijzigd in Stichting MF 
Foundation. 
 
Van dichtbij hebben Myriam en Frank meegemaakt wat de invloed is van het hebben 
van een ernstige lichamelijke beperking en welke behoefte aan adequate personele 
en financiële ondersteuning er in een dergelijke situatie bestaat. Dit is een van de 
belangrijke drijfveren voor Myriam en Frank Vogel om de MF Foundation op te 
richten. Zij ondervinden bijna dagelijks aan den lijve met hun stichting hoe bepaalde 
dingen een gegeven zijn voor de ene persoon, maar een strijd zijn voor de andere. Via 
de MF Foundation proberen zij een soort van opluchting te zijn voor degenen die in 
nood verkeren en proberen zij een meer dan positieve bijdrage te leveren aan een 
betere wereld in de breedste zin van het woord. Met de MF Foundation zetten zij zich 
onvoorwaardelijk in voor de bevordering van het geestelijk en lichamelijk welzijn van 
mensen in en buiten Nederland. 
 
Door hun veelvuldige verblijf in Zuid-Afrika hebben Myriam en Frank van dichtbij 
kunnen ervaren aan welke bedreigingen de natuur en fauna worden blootgesteld. 
Het behoud van natuur en fauna binnen en buiten Nederland is een andere 
belangrijke pijler van de MF Foundation. 
 
Het is de missie van Myriam en Frank Vogel om de MF Foundation en dat waar zij 
voor staan, uiteindelijk door te geven aan de volgende generatie. 
 
1.2.  Doelstelling 
 
De MF Foundation heeft als doelstelling mensen met een geestelijke en/of 
lichamelijke beperking of aandoening in sociale en financiële zin te ondersteunen. 
Daarnaast streeft de MF Foundation naar het behoud van fauna dat met uitsterving 
wordt bedreigd, in binnen- en buitenland. 
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De MF Foundation tracht dit te bereiken door onder meer: 
- stimuleren, faciliteren en financieren van wetenschappelijk onderzoek; 
- faciliteren van (aangepast) woongenot; 
- financieren van vakanties en dagtochten; 
- het organiseren en financieel ondersteunen van sociaal-maatschappelijke 

evenementen; 
- het vergroten van het bewustzijn van het belang van behoud van natuur en 

fauna; 
- financieel een bijdrage te leveren aan het behoud van natuur en fauna; 
- verstrekken van financiering tegen lagere marktcondities; 
- stellen van garanties en borgstellingen tegen lagere marktcondities. 
 
Om deze doelstelling voor de lange termijn te kunnen uitvoeren en ook de 
continuïteit van de MF Foundation te waarborgen, zal zoveel mogelijk getracht 
worden om het eigen vermogen in stand te houden en de rendementen aan te 
wenden voor bovenstaande doelstellingen. 
Als de MF Foundation haar kapitaal optimaal wil benutten voor het realiseren van 
haar doelstellingen, dan moet de MF Foundation meer doen dan alleen haar kapitaal 
in stand houden. In een periode van verandering waarbij veel fondsen hun inzetbaar 
kapitaal zien verminderen, zet MF Foundation een nieuwe koers uit en ontwikkelt een 
visie hoe kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van de te verdelen hulp al dan 
niet in natura of financiële middelen. 
MF Foundation zal dan ook niet passief aanwezig zijn: er wordt op alle niveaus 
gewerkt om zichtbaar en herkenbaar te zijn in de markt om daarnaast ervoor te 
zorgen dat het kapitaal goed wordt beheerd en in stand wordt gehouden om zo haar 
doelstellingen, ook ten aanzien van volgende generaties, te verwezenlijken. 
Het bestuur van MF Foundation draagt zorg voor deze uitvoering en stelt zich ook 
actief op in het vinden van te ondersteunen projecten en het verlenen van de 
(financiële) hulp. 
 
1.3.  Middelen 
 
De middelen om deze doelstelling te verwezenlijken, zijn onder andere: 
- actieve en maximale inzet van het eigen vermogen; 
- fondsen verwerven; 
- gebruik maken van subsidiemogelijkheden; 
- draagvlak creëren. 
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De MF Foundation is een stichting zonder winstoogmerk. Alle rendementen en 
opbrengsten uit het vergaarde vermogen worden gebruikt om de doelstellingen van 
de MF Foundation te kunnen verwezenlijken. 

1.4.  Doelgroepen 
 
De volgende doelgroepen van de MF Foundation kunnen worden onderscheiden: 
- goede doelen; 
- particulieren initiatieven; 
- (potentiële) sponsors; 
- erflaters. 
 
De MF Foundation streeft ernaar deze doelgroepen in te zetten om: 
- de positie en de reputatie van de MF Foundation te versterken; 
- kennis te delen; 
- de juiste begunstigers te vinden; 
- sponsoren interesseren voor de MF Foundation; 
- aantrekken ander kapitaal mogelijk te maken. 
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2. Werkwijze van de MF Foundation 
 
2.1. Inleiding 
 
MF Foundation wil haar sociaal-maatschappelijke functie op het gebied van 
(financieel) steunen van de medemens, natuur en fauna op een actieve wijze 
vervullen. De wens is om voor zoveel mogelijk partijen die passen binnen de missie en 
doelstelling van de MF Foundation een natuurlijke en relevante partner te zijn. De MF 
Foundation staat open voor verzoeken van externe partijen om financiële 
ondersteuning. Voor het honoreren van donatieverzoeken is in de eerste plaats van 
belang dat het verzoek past binnen de missie en doelstelling van MF Foundation. 
Daarnaast beoordeelt de MF Foundation de professionaliteit (van de organisatie) van 
de aanvrager. De MF Foundation hecht aan weloverwogen en snelle afhandeling van 
donatieverzoeken. 
 
De activiteiten van het eerste uur zijn door de jaren heen meer en meer vervangen 
door activiteiten waarbij de MF Foundation en de ondernemingen van Myriam en 
Frank hun organisatorische vaardigheden en talenten kunnen inzetten. 
 
2.2. Uitvoering doelen in 2018/2019 
 
In 2018/2019 is MF Foundation actief betrokken geweest bij de organisatie van een 
aantal projecten waaronder: 
 
• Geef Down De Toekomst 2018, een jaarlijkse terugkerend voetbaltoernooi op 

het terrein van het Friendship Sports Centre in Amsterdam, waar veel kinderen 
en jonge volwassenen, met of zonder het syndroom van Down, samen met 
bekende Nederlanders en oud-voetballers voetballen; 

• Geef Down De Toekomst 2019. 
 
Daarnaast heeft de MF Foundation onder meer grote donaties gedaan aan de 
volgende stichtingen: 
 

• Stichting Vrienden van de Brink met betrekking tot het aanleggen van een 
Cruyff Court voor kinderen met een beperking in de Vries (Drenthe); 

• Stichting Wees een Kind; 
• Stichting Spieren voor Spieren; 
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• Stichting Rugby Clubhuis Haarlem; 
• Save The Rhino en The Running Rhinos voor hun deelname aan de Antarctic 

Ice Marathon 2019. 
 
2.3. Doelen voor 2020/2021 
 
De MF Foundation is voornemens om in de komende jaren de succesvolle projecten 
van voorgaande jaren voort te zetten en uit te breiden. Daarbij dient het succes van 
het project Geef Down De Toekomst als motiverende inspiratiebron. Geef Down de 
Toekomst is in de afgelopen jaren gegroeid van een kleinschalig voetbaltoernooi met 
8 teams tot een toernooi van formaat met meer dan 20 teams. De MF Foundation 
hoopt de komende jaren meer sponsoren te kunnen vinden, zodat nog meer teams, 
wat gelijk staat aan nog meer kinderen, de dag van hun leven kunnen hebben. 
 
De MF Foundation streeft er naar haar naamsbekendheid te vergroten, enerzijds om 
op die wijze aandacht te vragen voor de door de MF Foundation ondersteunde 
projecten en anderzijds om de werving van gelden bij sponsoren, particuliere 
donateurs en subsidieverstrekkers een belangrijke stimulans te geven. 
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3. Financieel beleid 
 
3.1.  Inleiding 
 
MF Foundation zal een groot deel van haar tijd aan de uitgavenkant besteden, dus 
aan het beoordelen van de verzoeken die de MF Foundation jaarlijks bereiken. Om 
echter ook in de komende jaren in de maatschappij te kunnen investeren, is aandacht 
voor de instandhouding van het vermogen in termen van koopkracht van eminent 
belang. Adequaat vermogensbeheer is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het doel 
is een passende verhouding te bereiken tussen rendement en risico op het vermogen 
van de MF Foundation, zodat de sociaal-maatschappelijke doelstellingen zo goed 
mogelijk kunnen worden gerealiseerd en de continuïteit daarvan, naar de volgende 
generaties toe, kan worden gewaarborgd. De MF Foundation besteedt dan ook 
bijzondere aandacht aan het zo goed mogelijk beleggen van haar vermogen om het 
rendement dat hiermee wordt behaald maximaal in te zetten voor de verwezenlijking 
van haar doelstellingen. 
 
3.2.  Continuïteitsreserve en bestemmingsreserve 
 
De MF Foundation houdt een continuïteitsreserve aan van EUR 225.000 per ultimo 
2019 om zeker te stellen dat de MF Foundation in de toekomst aan haar 
verplichtingen kan voldoen. De omvang van de continuïteitsreserve bedraagt 
ongeveer de hoogte van de jaarlijkse lasten van de MF Foundation. 
 
Daarnaast houdt de MF Foundation een bestemmingsreserve aan van EUR 47.500 per 
ultimo 2019. Middels de bestemmingsreserve worden binnen het eigen vermogen 
middelen gereserveerd voor toekomstige te ondersteunen projecten. De 
bestemmingsreserve staat ter vrije besteding aan de MF Foundation. 
 
3.3. Actiepunten voor 2020/2021 
 
Actiepunten voor 2020/2021 zijn: 
- het opstellen van een meerjarenprognose van de inkomsten en uitgaven van de 

MF Foundation en derhalve het inzicht in meerjarige consequenties inkomsten en 
uitgaven vergroten; 

- het versterken van de financiële sturing door een betere begroting en 
tussenrapportages. 
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4. Interne organisatie 

 
4.1. Inleiding 
 
De MF Foundation wil sterk genoeg zijn om op demografische veranderingen en 
marktontwikkelingen in te spelen. Om slagvaardig te zijn heeft de MF Foundation de 
juiste instrumenten nodig, zoals financiële speelruimte, maar indien nodig ook 
medewerkers die voldoende zijn opgeleid. Investeren in de kwaliteit van de 
organisatie staat hoog in het vaandel. Door interne- en externe processen “smart” te 
maken, kan voortijdig worden nagegaan of onze doelstellingen gehaald worden en 
waar nodig op tijd (bij) gestuurd worden. 
 
4.2. Algemeen 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid, financieel beheer en de 
interne- en externe communicatie. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf 
bestuursleden.  
 
• Frank Vogel, voorzitter 
• Jaap Fox, secretaris 
• Myriam Vogel, penningmeester 
• Harry Oomen 
• Peter Kel 
 
Het bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het 
functioneren van de MF Foundation en zorgt voor de uitvoering van 
bestuursbesluiten. De taken worden verdeeld over de vijf bestuursleden. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen, noch zijn er leningen, voorschotten 
of garanties verstrekt aan de bestuursleden. 
 
Het bestuur vergadert, indien het nodig is doch minstens één keer per jaar in verband 
met het vaststellen van de jaarrekening. De bestuursleden hebben regelmatig contact 
via e-mail en telefoon en houden elkaar van de ontwikkelingen, waaronder 
ontvangen donatieverzoeken, op de hoogte. 
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De MF Foundation heeft geen werknemers in dienst. Voor bepaalde, omkaderde 
werkzaamheden worden zelfstandigen aangetrokken. 
 
4.3. ANBI 
 
De MF Foundation is door de Belastingdienst sinds haar oprichting in 2008 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het registratienummer is 
8223.75.771. Eén van de voordelen van de ANBI-status is dat giften aan MF 
Foundation in beginsel aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de schenker. 
De MF Foundation heeft er bewust voor gekozen géén CBF-keurmerk of ander 
certificaat aan te vragen. 
 
4.4. Jaarrekening 
 
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar 
gevoerde beleid. De jaarrekening wordt jaarlijks vóór 30 juni van het jaar volgende op 
het boekjaar op haar eigen website gepubliceerd. 
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