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De naam
- Stichting Moedige Moeders Nederland
Het RSIN of het fiscaal nummer
- ANBI: Fiscaal nummer 851372491, per 12 juni 2012; dossiernummer 82892
De contactgegevens

- Statutair adres: Kareveld 17, 4675 BZ St. Philipsland
- Bankrekening: IBAN NL50 RABO0173871461
- Email: info@moedigemoeders-nederland.nl
- Site: www.moedigemoeders-nederland.nl

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
- Het bestuur bestaat uit: Ans van Zeeland, voorzitter, Alfred Lagerweij, secretaris, Flora Mesbah, penningmeester,
Tiny Tol, bestuurslid, Jacques Groffen, adviseur.
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Het beleidsplan
-‐

MMNL kenbaar maken en meer landelijke bekendheid van MM

-Zoveel mogelijk netwerken nationaal en internationaal.
-Deelnemen aan verschillende tv programma’s en de kranten verhalen.
-Kennis maken met alle plaatselijke MM s
-MMNL steunt de contacten tussen MM s om van elkaar te leren
-Het bestuur steunt de wensen van MM s
-De relatie met de politiek zou meer aandacht dienen te hebben.
-Successen van plaatselijke MM s zijn van belang, dit verdient de aandacht.
Actief blijven in fondswerving

Het beloningsbeleid

Artikel 4- De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
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De doelstelling
-De stichting beoogt het algemeen nut
-De stichting heeft geen winstoogmerk
-De stichting organisieert een landelijk dekkend netwerk om de slagvaardigheid van de moedige moeders oranisties in
hun eigen werkgebied te vergroten
-Het realisieren van een betere wetgeving op het gebied van de drugs, verslavingszorg en hulpverlenig.
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Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2012 vonden vier plenaire vergaderingen plaats. De oprichtingsvergadering, op 4 februari, te Oud Beijerland,
de 2e vergadering op 9 juni te Heesch, 3e vergadering op 22 september te Volendam, 4e vergadering op 24 november
te Ooltgensplaats, Oost Flakkee.
In 2011 en 2012 ondersteunden Moedige Moeders bewoners bij hun [juridische] strijd van bewoners in Nieuw
Vennep tegen de komst van een coffeeshop aan de Venneperweg 443. Procedure is gewonnen. [Nieuwsblad
Haarlemmermeer 12.12.2012].
In 2012 heeft Stichting Moedige Moeders Nederland deelgenomen aan de volgende activiteiten:
23.2
Uitnodiging MM NL bij Koffietijd, ontbijt TV, van Max
15.3
Studiemiddag de Alcoholtester getest,De Alcoholvrije School, STAP, Utrecht-verslag
29.3
Studiedag 35 jaar De Kiem, verslavingszorg, Gent/Gavere, Belgie-verslag
13.4
SBS6 Moederdag
15.6
5 JARIG BESTAAN Moedige Moeders Soest
1.11
Studiedag Sectie Forensische Systeemtherapie van de NVRG, ism Forum Educatief en De Waag, Utrecht:
Grensoverschrijdend gedrag en middelengebruik: een gebruikelijke combinatie
1.11
Premiere interactieve film: Verslaafd aan jou.
7.11
opstelling: selectie uit het Regeerakkoord ‘’Bruggen slaan’’. tekst
9.11
Symposium Herstel & Verslaving, Hogeschool Leiden-verslag
13.12
Aanwezig bij de afronding van het project Vroeg op stap, een Fries initiatief voor
vervroeging van de
sluitingstijden

In 2012 heeft Stichting Moedige Moeders Nederland brieven aan:
1.10
15.11

Aan de onderhandelaar van het kabinet Rutte II, aanbevelingen vanuit Moedige Moeders
Aan de Minister van Veiligheid & Justitie, aangaande benadrukken invoer wietpas

In 2012 heeft Stichting Moedige Moeders Nederland mail aan:
8.12
Usdog-ondcp-state.gov, ter ondersteuning van besluitvorming van de US nationale regering tegen de
besluiten van de federale regeringen, van Washington en Colorado, die drugs hebben gelegaliseerd, via verzoek
EURAD, Brussel
Bij de start van de stichting was er geen geld. Dit werd opgevangen door een voorschot van een retenloze lening van
4000 Euro, op 12-06-2012 van Alfred Lagerweij, de secretaris en een eenmalige gift door Lions land van Cuijk en
overmaze van 4000 Euro op 14-12-2012.
Uitgaven euro 727 [oprichtingskosten, zaalhuur,] en 186 Euro [vergaderingkosten, abonnementen /heffingen ,
bankkosten].
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Een financiele verantwoording

Balans en winst verlies rekening:

