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Voorwoord  
Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de eisen van de ANBI. MIM 
Moral in Motion Foundation zal tevens worden aangeduid als MIM Foundation of kortweg 
MIM. Dit beleidsplan geeft een overzicht van de doelstellingen, strategieën en activiteiten 
van MIM Foundation en toont hoe MIM Foundation inkomsten werft, beheert en besteedt. 

MIM Moral in Motion Foundation  

�  

Het licht dat schijnt in het midden van het logo.  
Dit licht in de wereldbol staat symbool voor een harmonieuze connectie met de aarde en 
al wat leeft. MIM staat voor Moral in Motion 

▪ in motion for eerlijke en integere ontwikkelingspolitiek en 
ontwikkelingseconomie voor dier, mens en natuur.  

▪ in motion against uitbuiting, uitsluiting en bedreiging 

wwww.mim.foundation 
Postadres: Wassenaarsestraat 121C, 2586AM, Den Haag 
Kantoor: Langboekerdijk A 36B, 3947BJ, Langboek 
Email: contact@mim.foundation  
Tel: 0651532690 
KvK: 61255599 
RSIN: 854272331  
ANBI sinds 2014 
MIM Moral in Motion Foundation is een stichting  
opgericht bij notariële acte,14 augustus 2014 te Den Haag.  
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Context mondiale vraagstukken en moraliteit,  
de motivatie waarom MIM is opgericht.  

MIM Moral in Motion is een non-profit organisatie die opkomt voor een duurzame en 
eerlijke wereld.  

Wij leven in een wereld waar geld en macht in mondiale vraagstukken en 
handelssystemen belangrijker is dan het behoud en respect voor bio-diversiteit, natuur en 
haar dieren. We zijn de connectie met de natuur en het respect voor haar kwijt. 
Ontwikkelings-vraagstukken gaan in de basis vaak over de verdeling en toegang van 
bronnen, beter bekend als het inequality vraagstuk, het ongelijkheidsvraagstuk. MIM richt 
zich binnen de theorieën van inequality veelal op security als wenselijke uitkomst, zoals 
voedselveiligheid, veiligheid voor dieren. Global governance is verweven met een lage 
moraliteitsnorm kijkend naar uitbuiting van dieren, uitputting van de aarde, of het gebrek 
aan veilig biologisch voedsel. Om een meer duurzame en eerlijke wereld te bereiken is 
het noodzakelijk om te reageren op handelssystemen waarin structurele uitbuiting, 
uitsluiting of bedreiging voor dier, mens en natuur genormaliseerd zijn. Wereldwijd zijn er 
experts die zich inzetten voor een betere wereld. 

Waarom spreken wij over economie? Alles in deze mondiale vraagstukken draait 
uiteindelijk om geldstromen, de economie, ontwikkelingseconomie. Alleen humane, 
eerlijke en duurzame handelssystemen zullen effectief deze betreurenswaardige 
ongelijkheid verkleinen. Zo zien wij de effecten van de 21 eeuwse geglobaliseerde handel 
in onze nationale wereld en lokale economie. Globalisatie heeft onze voedselsystemen en 
de misstanden hierbij voor dier en natuur ( zoals de mishandelingen in de bio-industrie en 
de kap van de regenwouden) enorm veranderd. Een eerlijke economie vindt zijn 
bestaansrecht in duurzaamheid met een integere, ecologische en humane footprint. 
Politiek-economisch beleid mag niet structureel ten koste gaan van het publiek belang, 
zoals onze natuur, onze oceanen, dieren, toegang tot gezond voedsel. 

In de waarborging van eerlijke handelssystemen is een watchdog-principe nodig (wat in 
onze ogen thuis hoort in het publieke debat) voor te ver doorgeschoten economisch-
politieke verhoudingen tussen invloedrijke multinationals en corporaties. Het bedrijfsleven 
zit vaak in consultatie met politieke besluitvormers. Uitbuiting en bedreiging van machtige 
multinationals van onze natuur en voedselketens met het oogmerk de extreme winsten 
voor bijvoorbeeld de biochemische industrie te behalen. Veel burgers zijn slecht 
geïnformeerd dat de mondiale voedselzekerheid bedreigd wordt; de natuur die kapot 
gaat door al het gif en waste van de mens; uitbuiting van dieren door bedrijven door het 
schenden van normen met het doel winstbejag en vermarkting; oceanen bedolven onder 
plastic; dolfijnen die massaal afgemaakt worden door lokale overheden omdat ze een 
bedreiging vormen voor de vis-industrie omdat ze de visvangst als voedsel eten waardoor 
er minder overblijft voor de export. Het zijn mondiale vraagstukken.  
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Eerlijke handel houdt in dat nationale overheden ook sociaal-maatschappelijk 
verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun politieke beleid en internationale 
verdragen., zoals bijvoorbeeld ecocide, het legaal strafbaar stellen van de vernietiging van 
de natuur. Het is noodzakelijk om te reageren tegen handelssystemen waarin mens 
uitgebuit, uitgesloten of bedreigd worden, dan wel een bedreiging vormen voor dier en 
milieu. Eerlijke handel is duurzaam, wat neerkomt op eerlijke en toegankelijke 
onderhandelingsprocessen. Lobby en advocacy van experts die zich inzetten voor een 
betere wereld is dan ook cruciaal.  

Doelstelling 

MIM voert lobby en advocacy voor het minimaliseren en zichtbaar maken van uitbuiting, 
uitsluiting of bedreiging voor dier, mens of milieu, om een duurzame, eerlijke en humane 
wereldwijde economie te bevorderen. 

Werkwijze 

MIM wil bijdragen middels het connecten van expertises en het ondersteunen van ngo’s 
en experts die zich inzetten voor een betere wereld. De expertise van MIM is lobby en 
advocacy en het maken van animaties (digitale storytelling). MIM streeft haar doelen na 
door het samenwerken met experts en hen te ondersteunen. De functie van MIM 
Foundation is het genereren en bundelen van kennis en kracht vanuit en voor publieke 
debatten. MIM helpt experts lobby op te zetten en bijgaande storytelling door middel van 
grafische vormgeving en 3D animaties ter ondersteuning van de lobby en advocacy. 

MIM onderscheid zich omdat onze strategie erop is gericht effectieve verandering te 
bereiken door een gericht beleid te voeren op samenwerking en kennisdeling en een 
ondersteunende rol te kunnen vervullen. MIM is dynamisch en werkt veel samen met 
experts die zich op vrijwillige basis verbinden aan MIM en het team bijstaan met essentiële 
kennis of toegang tot kennis. Lobby en advocacy kan een grote scope hebben door deze 
dynamische en effectieve werkformule. (werkwijze). 

De vrijwilligers van MIM zijn deskundig in ontwikkelingseconomie, ontwikkelingspolitiek 
en beleidsadvisering op sociaal beleid. MIM heeft toegang tot een groot netwerk van 
experts, academici en gedreven mensen die vanuit toewijding effectief willen bijdragen 
zonder eigenbelang om de wereld een beetje mooier, eerlijker en liever te maken, voor 
een ieder, voor dier en natuur. Een stukje moraal terug te geven aan de aarde en natuur 
en goed te zijn voor de dieren en mensen die erop leven.. De activiteiten van MIM 
Foundation zijn gericht om de doelstelling van een algemeen nut beogende instelling te 
verwezenlijken of te bevorderen. MIM heeft geen winstoogmerk. MIM Foundation is een 
ANBI. 
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Missie  

De missie staat voor de waarden en identiteit van de organisatie. MIM Foundation heeft als 
missie het terugdringen van de ongelijkheid in de wereld samengaand met het 
bevorderen van een duurzame, eerlijke en humane wereldeconomie. Politiek-economisch 
beleid mag niet structureel ten koste gaan van het publiek belang. MIM voert lobby en 
advocacy voor het minimaliseren en zichtbaar maken van uitbuiting en uitsluiting van en 
dreiging voor mens, dan wel een bedreiging vormen voor dier of milieu, om een 
duurzame, eerlijke en humane wereldwijde economie te bevorderen. 

Visie 

De visie geeft aan hoe wij de wereld van morgen effectief beïnvloeden.  
MIM streeft haar missie na door: 

1. het bevorderen van meer moreel ten aanzien van dieren, natuur en mens waar eerlijke 
kennisdeling tussen NGO’s, academici, de burger, bedrijfsleven en politiek; 

2. Het ontsluiten van informatie in brede zin en voortkomend uit deze samenwerking en 
kennisdeling;  

3. Het creëren van draagvlak en het bevorderen van burgerparticipatie; 

4. Het bieden van een interactief en informatief platform.  

5. Deze activiteiten zijn erop gericht om de doelstelling van een ANBI te verwezenlijken 
of te bevorderen. MIM heeft geen winstoogmerk.  

De doelstelling van MIM Foundation als Statutair omschreven sinds 2014 

Het terugdringen van de ongelijkheid in de wereld samengaand met het bevorderen van 
een duurzame, eerlijke en humane economie. Een focus dat politiek-economisch beleid 
niet structureel ten koste mag gaan van het publiek belang.  
Het minimaliseren en zichtbaar maken van uitbuiting en uitsluiting van en dreiging voor 
mens, dan wel een bedreiging vormen voor dier of milieu, om een eerlijke en humane 
wereldwijde economie te bevorderen.  

De werkwijze van MIM Foundation als Statutair omschreven sinds 2014: 

Het bevorderen van samenwerking en effectieve en eerlijke kennisdeling tussen NGO’s, 
academici, burgers, bedrijfsleven en politiek.  
Het ontsluiten van informatie in brede zin en voortkomend uit deze samenwerking en 
kennisdeling; 
Het creëren van draagvlak en het bevorderen van burgerparticipatie;  
Het bieden van een interactief en informatief platform.  
Deze activiteiten zijn erop gericht om de doelstelling van een ANBI te verwezenlijken of te 
bevorderen.  
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MIM staat omschreven bij de KvK. 

Het terugdringen van de oneerlijkheid in de wereld, samengaand met het bevorderen van 
een duurzame, eerlijke en humane economie, waarbij de stichting zich inzet voor dier, 
natuur en mens tegen uitbuiting, bedreiging en uitsluiting middels lobby en advocacy. 
Speciale attentie hebben we op het helpen van galgo's en podenco's welke worden 
uitgebuit door de jachtindustrie, race-industrie en voedselindustrie. 
Per 1/1/2022 bijkomend: Lobby Alliance GalgoPodencoPlatform, alias GalgoPlatform,  is 
een samenwerkingsverband tussen de partners die op alle mogelijke manieren de 
belangen van galgo's en podenco's vertegenwoordigen; Lobby, advocacy en 
beeldvorming; versterking van het netwerk met het doel de galgo's en podenco's te 
helpen. 

Werkwijze komende jaren 

De komende jaren wordt ingezet op de ondersteuning van verschillende dossiers zoals 
SafeFood, SafeAnimal, SafeNature. Afhankelijk van de samenwerkingsverbanden die MIM 
heeft.  

Vermogensbeheer, werving en besteding 

MIM Foundation is een non profit organisatie gedragen door de inzet en kennis van 
vrijwilligers en experts die op vrijwillige basis hun expertise inzetten en die wij 
ondersteunen. Door haar werkwijze kan MIM resultaat behalen met relatief weinig kosten. 

Werving vermogen 

MIM heeft verschillende mogelijkheden om een financiële basis te verwerven voor 
activiteiten. De werving van het vermogen van MIM Foundation kan worden gevormd 
door o.a. donaties, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen, die gericht zijn op de 
kern activiteiten. Overige inkomsten kunnen worden verworven door crowdfunding, 
project financiering en institutionele financiering gerelateerd aan de doelstelling. MIM 
heeft weinig focus gehad op fondsenwerving en gaat het tot een prioriteit maken. 

Beheer van vermogen 

Het bestuur van MIM verplicht zich een administratie te voeren. Uit deze administratie 
moet naar voren komen wat de aard en inkomsten van de stichting is en wat de omvang 
van het vermogen is. Een algemeen nut beogende instelling houdt niet meer vermogen 
aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten 
behoeve van de doelstelling van de instelling. Verder moet blijken dat het vermogen 
uitsluitend wordt besteed om de doelstellingen van MIM te realiseren.  
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Beloningsbeleid 

Het bestuur van MIM zal zich vrijwillig inzetten voor de uitvoering als statutair bestuurder. 
Zij ontvangen geen beloning voor de uitoefening als bestuurder. Onkostenvergoeding is 
wel van toepassing. Bestuursleden ontvangen tevens geen vacatiegelden voor de functie 
van bestuurder.  

Het bestuur zal onder leiding van de penningmeester jaarlijks binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting 
opmaken en vaststellen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Deze 
zal worden gecontroleerd door een registeraccountant of een andere deskundige. Daarna  
zal de balans in een vergadering door het bestuur worden vastgesteld.   

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.  
Per 1 januari 2022 heeft MIM een 4-koppig bestuur.  

Voorzitter: Chantal Kotte  
Secretaris: Birgit Wenning  
Penningmeester: Wim de la Mar (W.J.) 
Algemeen bestuurslid: Claar Visser (E.C.M.) 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn 
eigen vermogen is. Dit criterium verzekert de onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid is 
gewaarborgd in het hebben van drie bestuursfuncties.   

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur benadrukt dat de 
stichting met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk heeft, 
wat blijkt uit de regelgeving en feitelijke werkzaamheden.  

Prognose besteding van inkomsten MIM Foundation 

Het vermogen van MIM Foundation zal uitsluitend worden besteed om de doelstellingen 
van de stichting de realiseren. Hieronder vallen onder andere staf- en overheadkosten, 
b u d g e t v o o r f o n d s e n w e r v i n g , v o o r l i c h t i n g e n a w a re n e s s c a m p a g n e s , 
samenwerkingsvormen, projectkosten bij projectfinanciering waarvan de projecten 
duidelijk afgebakend in een ‘werkplan’ staan gerapporteerd. Zodra er projectinkomsten 
zijn, wordt de opbrengst gedeeld in het team ter realisering voor die doelstellingen.  

Geen commercieel activiteit 

MIM Foundation heeft geen commerciële activiteiten. MIM beoogt nadrukkelijk in de 
toekomst ook geen commerciële activiteiten te ontplooien. Mocht MIM ter financiering 
van haar doelstellingen wel commerciële activiteiten moeten ontplooien, dan zal MIM 
voldoen aan de eisen van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 
1994. Artikel 1a, lid 2 bepaalt hierover ‘indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en 
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lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met artikel 1b, binnen een 
redelijk termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling’, waar 
1b eist ’uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden blijkt dat de instelling 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient’. Meer ANBI bepalingen 
waar MIM aan voldoet en zal respecteren is toegevoegd in bijlage 1.   

Activiteitenverslag 2021 

MIM heeft zich in 2021 gericht op de ontwikkeling van animatie. De animatie is bedoeld 
om de lobby en advocacy te versterken (digitale storytelling).  

Tevens hebben wij ons ingezet om het GalgoPodencoPlatform per 1/1/2022 te kunnen 
voorzitten. www.galgopodencoplatform.org MIM zit het platform voor.  

Financieel verslag 2021  
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Verantwoording 
Omdat een van de hoofddoelstellingen van MIM, kennisdeling en het ondersteunen van 
experts om meer moraal in het publieke debat te brengen, hoofdzakelijk behaalt kan 
worden met de inzet van kennis. Kennisdeling is arbeidsintensief, de overhead-kosten 
daarentegen marginaal. MIM wordt gedragen door vrijwilligers. MIM heeft weinig focus 
gehad op fondsenwerving. MIM gaat fondsenwerving tot een prioriteit maken om  
projecten te kunnen doen met animaties, lobby & advocacy. 
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Bijlage   

ANBI MIM Foundation 

MIM Foundation is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze erkenning gelden de 
belastingregels voor ANBI op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en 
vennootschapsbelasting).  

De erkenning als ANBI is ook belangrijk voor mensen die MIM steunen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting 
alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die als ANBI erkend is.  

Een ANBI moet zich aan een aantal regels houden. MIM Foundation voldoet hieraan. De regels waaraan MIM 
zich houdt kunnen omschreven worden als: 

Uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling moet blijken dat de instelling geen 
winstoogmerk heeft en dat de instelling (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang dient.  

Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn 
eigen vermogen is om de onafhankelijkheid ten opzichte van donateurs en begunstigden te waarborgen. Een 
natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsmaker mag daarom geen 
meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. 

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden  die nodig zijn om de doelstelling te halen. Dit zogenaamde bestedingscriterium 
heeft als doel het oppotten van vermogen te voorkomen. De volgende vormen van vermogen mag een ANBI  
in ieder geval aanhouden: Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of 
een schenking, waarvan de erflater of de schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat 
vermogen mogen worden gebruikt  voor het doel van de ANBI . Het rendement moet dan uiteraard wel 
daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als  vermogen worden aangehouden; 
vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling; vermogensbestanddelen waar 
van de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI.  

Een ANBI moet een actueel  (meerjarig) beleidsplan hebben, dat inzicht geeft in de manier waarop de 
doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. In het plan moet duidelijk naar voren komen welke 
werkzaamheden de instelling verricht,  hoe de instelling geld wil werven, hoe het vermogen van de instelling 
wordt beheerd en op welke manier het vermogen van de instelling wordt besteed. 

Beleidsbepalers (de bestuurders) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor 
gemaakte onkosten. Eventueel, indien ze daarvoor in aanmerking komen, mogen ze een vacatiegeld 
ontvangen dat niet bovenmatig is.  

De kosten van het werven van geld en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de 
bestedingen.  

Een ANBI is verplicht een administratie te voeren. Hieruit moet blijken welke bedragen er per bestuurder aan 
onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van 
inkomsten, en aan het beheer van de instelling. Dit geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard van de 
onkosten en het vermogen van de instelling is.  
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