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Stichting Mondial Movers Foundation 
In 2020 is de Stichting Mondial Movers Foundation opgericht op initiatief van Mondial Movers BV met 
akkoord van haar aandeelhouders en deelnemende verhuisbedrijven. De Stichting MMF staat juridisch 
geheel los van Mondial Movers BV. De Stichting MMF wil een bijdrage leveren aan een beter Nederland 
met minder eenzaamheid en minder armoede. Als eerste heeft de Stichting MMF de 
Speelgoededoelendoos geïntroduceerd. Het doel is om (overtollig) speelgoed te verzamelen bij 
(particuliere) klanten van de Mondial bedrijven en om dit speelgoed te schenken aan instellingen, 
goede doelen ten einde er kinderen uit de minderbedeelde gezinnen van te laten genieten.  
 

De Verhuisfamilie 
De oude Stichting Verhuisfamilie is opgehouden te bestaan. De Stichting MMF omarmt het 
gedachtegoed van de Verhuisfamilie en het bestuur van de Stichting MMF heeft besloten dit als 
separaat label voort te zetten. De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden 
moeten verhuizen, maar zelf niet de financiële middelen en het sociale netwerk hebben om dit te 
regelen. Om dit te realiseren is een samenwerking opgezet met de stichting Present en de Organisatie 
voor Erkende Verhuizers. Stichting Present screent de aanvragen en zoekt hierbij een passend 
verhuisbedrijf. Daarnaast pakken de vrijwilliger de inboedel in. De OEV heeft geïnventariseerd welke 
Erkende Verhuisbedrijven in aanmerkingen willen komen voor een opdracht. Er zijn ca. 20 Erkende 
Verhuisbedrijven die zich hebben aangemeld. Daarnaast hebben alle 19 Mondial verhuisbedrijven 
toegezegd minimaal 1 verhuizing per jaar in opdracht van de Verhuisfamilie te verzorgen. In 2020 zijn 
er (nog) geen verhuizingen uitgevoerd in opdracht van de Verhuisfamilie.  
 

Inkomsten 
De Stichting MMF dient zelf haar eigen inkomsten te werven. De Mondial bedrijven hebben zich 
gecommitteerd een vast bedrag (€2,50) per garantiecertificaat te doneren aan de Stichting MMF. 
Geschatte jaarlijkse inkomsten bedragen ca. €15.000. Hier is vanaf oktober 2020 mee gestart. In het 
financieel jaaroverzicht is deze bijdrage zichtbaar. Het bestuur dient zelf aan verdere fondsenwerving 
te doen. In 2020 zijn hier nog geen concrete acties op ondernomen (behalve de toezegging van de OEV 
dat zij een bijdrage willen doen t.b.v. de Verhuisfamilie).  
 
 

Activiteiten overzicht 2020 
 

 

Januari – Februari 
Er is hard gewerkt aan het schrijven van het beleidsplan. De Stichting is hierbij geadviseerd door het 
bedrijf Zinnige Zaken. Op 23 februari keurt het bestuur het definitieve beleidsplan goed.  

 
 



Maart 
Van de notaris ontvangen wij de Akte van Oprichting. De Stichting Mondial Movers Foundation is 
officieel opgericht. 
 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende bestuurders: 

 Marcel Nicolaas de Waal, voorzitter 

 Jan Wouter Vlot, secretaris 

 Monique Heleen Bekkers, penningmeester 

 Ronald Wilhelm van Zeggeren, algemeen bestuurslid 
Het bestuur wordt ondersteund door Jos van den Boogert en Leonie Naaktgeboren. 
 
De Stichting Mondial Movers Foundation is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 
 

April 
De aanvraag voor de ANBI-status is verstuurd. 
 

Mei 
Het bestuur heeft Anton Vis van de OEV benaderd om een samenwerking tussen de OEV, stichting 
Present en de Verhuisfamilie te bespreken. Anton geeft aan het concept van de Verhuisfamilie te 
omarmen en zich in te zetten om draagvlak te creëren binnen de Erkende Verhuizers. 
 

Mei 
Het ontwerp voor de Speelgoededoelendoos wordt goedgekeurd door het bestuur. Offertes worden 
opgevraagd. 
 

Juni 
De Stichting krijgt bericht van de Belastingdienst dat de Stichting Mondial Movers Foundation wordt 
aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling”(ANBI). Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.  
 

Juli 
Er wordt opdracht gegeven aan SG Verpakkingen om de Speelgoededoelendoos te produceren (ca. 
6.500 stuks; ieder Mondial verhuisbedrijf ontvangt een pallet met ca. 325 stuks).  
 

Oktober 
Speelgoededoelendoos wordt in gebruik genomen. Alle Mondial bedrijven hebben 325 stuks mogen 
ontvangen. 

 
November 
Mondial Oostland Verhuizingen overhandigt de eerste gevulde Speelgoededoelendozen aan een lokaal 
goed doel: Speelgoedbank Amalia in Midden-Groningen.  

 
December 
Mondial R. Vlot & Zn. Verhuizingen overhandigt gevulde Speelgoededoelendozen aan een goed doel 
in de regio: de Voedselbank in Alblasserdam. 
 
   

 


