
 

 Beleidsplan MRG Fonds 2023 – 2026 
 
 
Inleiding 
De missie van het MRG Fonds is:  Een fijn thuis, waar je veilig en comfortabel kunt leven, 
dichterbij brengen voor diegenen - vooral kinderen en gezinnen – die leven in armoede, 
eenzaamheid en/of onveiligheid. Met de nadruk op spelen, hygiëne, comfort en sfeer thuis / 
de vervangende thuissituatie. 
 
Het MRG Fonds wil hieraan een bijdrage leveren door: 

 de vrijwillige inzet van medewerkers binnen de Mirage-groep en haar formules; 
 het doneren van goederen aan goede doelen ter ondersteuning van hun 

doelstellingen en programma’s; en 
 het bieden van financiële ondersteuning aan organisaties en projecten die aansluiten 

bij de missie van het MRG Fonds 
 
 
Doelgroep en doelstellingen  
Het MRG Fonds richt zich op kinderen en gezinnen die thuis of in een vervangende 
thuissituatie leven in armoede, eenzaamheid en/of onveiligheid en stelt zich ten doel om 
een bijdrage te leveren aan een veilige(re) en comfortabele(re) thuissituatie voor deze 
groep. 
 
Daarnaast stelt het MRG Fonds zich ten doel om de medewerkers binnen de Mirage-groep 
en haar formules te activeren om zich vrijwillig in te zetten voor goede doelen en projecten 
die invulling geven aan de doelstelling van het MRG Fonds. 
 
 
Werkwijze 
Het bestuur van het MRG Fonds zet zich in om bovenstaande te bereiken. Het bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de formules en van Mirage Retail Group (de 
holding). De bestuursleden vervullen hun bestuurstaken geheel vrijwillig en er wordt geen 
beloning toegekend voor hun werkzaamheden als bestuurders van het MRG Fonds. 
 
Om de uiteindelijke doelgroep te bereiken, selecteert het bestuur van het MRG Fonds enkele 
goede doelen om te ondersteunen en mee samen te werken aan het realiseren van de 
gemeenschappelijke doelstellingen. 
 
Voor het organiseren van medewerkersvrijwilligerswerk werkt het MRG Fonds samen met 
NL Cares. 
 



 

 
 
Partners 
Regenbooggroep 
Eén van de projecten van Regenbooggroep richt zich op economische daklozen waarvoor 
hetzelfde geldt als voor de jongeren hierboven. Het MRG Fonds zou hier dezelfde rol kunnen 
spelen. Doelstelling voor deze huizen is dat de bewoners zo snel mogelijk doorstromen naar 
een andere woning, die zij vanuit hun herwonnen zelfstandigheid kunnen bekostigen. 
 
Kinderpostzegels 
Deze organisatie heeft (beperkt) eigen projecten en ondersteunt vooral andere goede 
doelen gericht op kwetsbare kinderen met geld en kennis. Het MRG Fonds kan een bijdrage 
leveren door kinderen uit minder goede delen van Amsterdam de kans te geven tijdens de 
Kinderpostzegel aktie “te lopen” in het kantoor op de Van der Madeweg. Daarnaast kunnen 
de winkels fungeren als ophaalpunt voor de gekochte Kinderpostzegel artikelen. Wellicht zijn 
er ook meer commerciële mogelijkheden, zoals de ontwikkeling en de verkoop van 
Kinderpostzegelartikelen in de winkels van de formules. 
 
NL Cares 
Deze stichting biedt dienstverlening om medewerkersvrijwilligerswerk te communiceren en 
faciliteren. NL Cares zal, tegen betaling, enkele malen per jaar een vrijwilligersactiviteit 
organiseren waaraan medewerkers binnen de Mirage-groep kunnen deelnemen. NL Cares 
definieert de opdracht, bereidt deze voor op locatie, verzorgt eventuele benodigdheden en 
begeleidt de medewerkers binnen de Mirage-groep die deelnemen. 
 
 
Inkomsten 
Vanuit Mirage Retail Group is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het MRG 
Fonds. Deze gelden staan op de bankrekening van het MRG Fonds en worden aangewend 
om financiële ondersteuning te bieden aan passende goede doelen. Ook de kosten voor het 
organiseren van medewerkersvrijwilligerswerk en andere uitgaven (advies, accountant, etc.) 
worden hieruit voldaan. 
 
Wellicht zal op enig moment een nieuwe bijdrage vanuit Mirage Retail Group komen of zal 
op een andere manier een uitbreiding van de inkomsten worden gerealiseerd (b.v. vanuit 
leveranciers of medewerkers).  
 
 
 
 
 


