Verslag 2020:
Stichting MindMore Foundation is eind 2017 opgericht en dit verslag betreft het jaar 2020.
Bij oprichting is een nanciering verstrekt, welke nanciering door vastgelegde vijf periodieke
kwijtscheldingen aan de stichting ten goede zal komen. In totaal zijn in 2020 giften ontvangen
tot een bedrag van € 56,695.
Gedurende 2020 zijn giften verstrekt aan een project in Nederland dat door UvA minds wordt
uitgevoerd, alsmede een project Mindful parenting voor ouders met kinderen met het 22q11DS
syndroom. Verdere giften betreffen een project Mindful parenting in Bristol (onder auspiciën
van het Oxford Mindfulness Centre), opleidingskosten voor een trainer die in Sri Lanka actief is
op het gebied van mindfulness en het project YOUMIND dat door de Katholieke Universiteit
Leuven wordt uitgevoerd (https://ppw.kuleuven.be/leuven-mindfulness-centre/adults/adultsclinical-contexts#section-0). Tenslotte is aan twee instanties in het VK (Oxford Mindfulness
Centre en Breathworks Foundation) een bedrag als algemene ondersteuning gegeven.
MindMore hoopt dat dit zal bijdragen aan de mogelijkheid van die organisaties om hun
activiteiten ook in Nederland een grotere bekendheid te geven. In totaal is in 2020 € 48.355
uitgekeerd.
Voordat de COVID-19 maatregelen het reizen beperkten, heeft het bestuur de universiteiten van
Maastricht en Leuven bezocht, terwijl er op afstand is overlegd met de universiteiten van
Nijmegen en Tilburg. Dit teneinde de stichting bekend te maken op die universiteiten en te
bezien of er nog projecten ondersteund konden worden. Concreet is daarui de toezegging aan
YOU MIND voortgekomen.
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Binnen het bestuur is Ellen Rouwet afgetreden. Cor Roozemond volgt haar op als voorzitter, en
Marieke Makkink is tot het bestuur toegetreden. In het jaar 2021 verwacht het bestuur de groei
in uitkeringen die in 2020 is gerealiseerd ten opzichte van de voorgaande jaren voort te kunnen
zetten.

Balans per 31-12-2020
Activa
Bank

97.549

Passiva en eigen vermogen
Lening
Eigen vermogen

2.000
95.549
97.549

Staat van baten en lasten
Ontvangen giften
Verstrekte giften
Kosten organisatie/website etc.

97.549

54.695
48.355
1.923

Saldo
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6.416

