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Marie Muntendam Fonds (MMF)

–   Het bestuur 
Het bestuur heeft in 2019/2020 drie maal vergaderd, op 18 januari 
in Rheden, op 9 mei digitaal en op 29 augustus in Almere. 
Daarnaast is er regelmatig overleg geweest per e-mail ook,  
geanonimiseerd, over aanvragen. 
In gevolge het besluit tijdens de Zomervergadering van 2016  
tot opschorting van de jaarlijkse afdracht door de Unie aan het 
Marie Muntendam Fonds gedurende drie jaar, is dit jaar weer een 
bijdrage van de Unie ontvangen. 
Het MMF is ook dit jaar erg blij met de gift van het Algemeen 
Fonds van € 15.000.-  te meer daar de rente zo extreem laag is.  
In het verleden waren rente en dividendontvangsten de belang-
rijkste inkomsten van de stichting. Mede door de aanhoudende 
lage rentestand is in 2019 een beleggingsovereenkomst gesloten. 
Dit jaar zijn drie giften ontvangen van Soroptimisten die voor de 
zomervakantie woningruil hebben gedaan en hun waardering 
daarvoor hebben geuit met een bijdrage aan het MMF. Erg leuk 
idee! 
Overleg met het Uniebestuur heeft informeel plaatsgevonden en 
daarnaast digitaal in juni over de pilot.

–    Contacten met- en berichtgeving aan de contactpersonen 
Dit jaar is er geen bijeenkomst met de contactleden van de clubs 
gehouden. Wel zijn er incidenteel contacten geweest met een 
aantal contactleden. De eerstvolgende bijeenkomst is in principe 
gepland in april 2021.

–     Aanvragen 
 Er zijn twee aanvraagformulieren in gebruik: een aanvraag- 
formulier tot € 500,- voor clubkosten, in te dienen bij de  
penningmeester en een aanvraagformulier voor de andere  
bijdragen, waaronder leningen (met een maximum van € 10.000,-).  
Dit laatste formulier wordt ingediend bij de secretaris.  
De formulieren kunnen worden gedownload van de website of 
worden op aanvraag ook toegezonden door de penningmeester 
of de secretaris. 

–     Aanvragen 
 De richtlijnen zijn aangepast en op de website is nu ook een  
mind-map over de richtlijnen geplaatst.

–   Pilot 
Er is een pilot vastgesteld na overleg met het Uniebestuur, waarbij 
clubs een aanvraag kunnen indienen voor clubcontributie voor  
een nieuw lid met een maximum van € 250,- per jaar gedurende 
twee jaar om de diversiteit in de breedste zin binnen de club te 
verhogen. De informatie hierover is toegezonden aan de club- 
secretarissen en zijn ook te vinden op de website van de Unie.

–      Overzicht aanvragen 2018-2019 
In het afgelopen jaar heeft het MMF 26 aanvragen ontvangen, 
waarvan op grond van de geldende richtlijnen drie aanvragen zijn 
afgewezen. Daarvan betroffen twee afwijzingen een aanvraag 
voor een lening.



Samenstelling bestuur Marie Muntendam Fonds 2019–2020
  
Functie Naam / Functionaris Club

Voorzitter Jetty Slagter Almere
Plaatsvervangend voorzitter Marjan Westerman Almere
Secretaris Berber Honing Den Helder-Razende Bol
Penningmeester Liesbeth Boelema-de Koning Zoetermeer e.o.
Lid Nicolette Edzes Noordoostpolder
Inkomend voorzitter Krista den Hertog-Heins Arnhem-Oost
Inkomend penningmeester Yvonne Lucas Zoetermeer e.o.


