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BELEIDSPLAN MEDICAL CHECKS FOR CHILDREN 
 

 
STRATEGIE 
 
KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN 
De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van de gezondheidssituatie van achtergestelde 
kinderen in moeilijke omstandigheden, evenals het (doen) verrichten van alle activiteiten, die met 
het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 
Zij beoogt geen winst. 
 
Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, met 
diens verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, dat zoveel mogelijk met het 
doel van de stichting in overeenstemming is. 
 
MISSIE 
De missie van MCC is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in 
moeilijke omstandigheden. 
 
WERKZAAMHEDEN 
In samenwerking met lokale contactpersonen en organisaties verleent MCC rechtstreeks 
kleinschalige en persoonsgerichte hulp (curatief en preventief). 
Door haar activiteiten wil MCC kansarme kinderen weerbaarder maken en hun levensverwachting 
bevorderen.  
MCC streeft er naar zichzelf overbodig te maken door binnen 3 tot 5 jaar haar activiteiten 
overgedragen te krijgen op de lokale organisatie(s) en wel zodanig dat zij zelfstandig de medische 
controle en verzorging van de kinderen kunnen overnemen. 
 

BELEID 
 
TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN  
MCC streeft er naar om jaarlijks maximaal 12 missies uit te voeren. Hiervoor dienen voldoende 
geldmiddelen aanwezig te zijn. Missies vinden in principe 5 jaar achter elkaar op dezelfde plek 
uitgevoerd. Er worden voortdurend onderhandelingen gevoerd over het houden van nieuwe 
missies met lokale organisaties 
 
WERVING VAN GELDEN 
De gelden van de instelling worden op verschillende manieren geworven. 

 Vaste donateurs. 

 Eenmalige donateurs die benaderd worden door het bestuur door middel van een verzoek 
tot donatie. Hiervoor is een z.g. bidboek voorhanden. 

 Acties die worden gevoerd door vrijwilligers en sympathisanten van MCC zoals 
wandeltochten, golftoernooi, concerten etc. 

 Erfstellingen of legaten. 
 
BESCHIKKING OVER HET VERMOGEN 
Het bestuur beschikt over het vermogen. De geldmiddelen worden beheerd door de 
penningmeester, die voor dat beheer verantwoordelijk is. Binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar wordt door de penningmeester een rekening en verantwoording over het boekjaar 
opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd. De jaarrekening dient te zijn voorzien 
van een goedkeurende accountantsverklaring. 
Het bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het boekjaar een jaarplan met bijbehorende begroting 
op met betrekking tot het komende boekjaar. 
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe 
aan de voorzitter samen met de secretaris of samen met de penningmeester, evenals aan de  
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secretaris samen met de penningmeester, dit laatste echter slechts indien deze functies niet in één 
persoon zijn verenigd. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit minstens vijf natuurlijke personen, tussen wie geen nauwe 
familie of vergelijkbare relaties bestaan. De leden van het bestuur hebben zitting voor ten hoogste 
drie jaren, maar zijn daarna wel weer herkiesbaar. 
 
VERMOGEN 
MCC streeft er naar om 90% of meer van het vermogen beschikbaar te stellen aan het doel van de 
stichting. Voor een uitgebreid overzicht van de bestedingen klik hier voor de laatste jaarrekening. 
Om te garanderen dat er in een financieel mindere tijd de missies kunnen blijven plaatsvinden 
worden de exploitatieresultaten altijd toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 
 

BEHEER 
 
VERMOGEN VAN DE INSTELLING 
Klik hier voor de laatste jaarrekening waarin de vermogensmutaties staan vermeld. 
 
KOSTENSTRUCTUUR VAN DE INSTELLING 
Klik hier voor de laatste jaarrekening om de verhouding van de wervingskosten en de 
beheerskosten ten opzichte van de bestedingen 
 
BELONING BELEIDSBEPALERS 
Aan de beleidsbepalers worden geen beloningen verstrekt 
 
 
ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
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A: Verantwoordelijk: bestuurslid: 

B: Verantwoordelijk: bestuurslid: bestuurslid medische zaken 

C: Verantwoordelijk: bestuurslid 

 

 


