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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 

Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 

uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 

(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek

Alleenstaande ouders

Analfabeten

Chronisch zieken

Dak- en thuislozen

Dieren

Gedetineerden

Gelovigen

Gemeenschappen

Jongeren

Kinderen

Lhbtqi+

Mensen met een beperking

Milieu

Minderheden

Minima

Natuurgebieden

Oceanen en zeeën

Ouderen

Patiënten

Slachtoffers van geweld

Slachtoffers van natuurrampen

Slachtoffers van oorlog

Slachtoffers van seksueel misbruik

Studenten

Verslaafden

Vluchtelingen

Vrouwen en meisjes

Werklozen

Wildlife

Overig

Overige informatie 

bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Mondial Diagnostics

Markus, Frederika Geertruida Carla Maria

www.mondialdx.org / www.mondialdx.com

Markus, Frederika Geertruida Carla Maria

Meibergdreef 39, 105 AZ, Amsterdam

Rinke de Wit, Tobias Floris

Kalff, Donald Jan Adrianus

6 6 1 6 2 5 6 4

3

8 5 6 4 2 2 2 0 4

0 2 0 5 6 6 5 4 6 9

Gezondheid - Genezing en zorg

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Dawit Wolday, bestuursadviseur (Ethiopië)

info@mondialdx.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling

Statutaire doelstelling 

van de instelling. 

Wat wil de instelling 

bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  

In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 

verricht de instelling?

Wanneer worden 

welke werkzaamheden 

uitgevoerd? En hoe 

dragen die bij aan het 

realiseren van de 

doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 

inkomsten?

De Stichting heeft ten doel: 
de diagnostiek van armoede-gerelateerde ziekten structureel te verbeteren, met de 
nadruk op, maar niet beperkt tot, landen met een laag en gemiddeld inkomen per hoofd 
van de bevolking (low- and middle-income countries (LMICs))

Mondial Diagnostics (MondialDx) ontwikkelt nieuwe, simpele, goedkope en 
betrouwbare snelle diagnostische testen voor armoede gerelateerde ziekten, in 
samenwerking met nationale en internationale partners. De nadruk ligt daarbij op 
infectieziekten in LMICs. 
Deze testen kunnen worden gebruikt zonder laboratorium infrastructuur (point-of-care) 
door personeel met minimale training, om zoveel mogelijk patiënten te kunnen 
bereiken. 
MondialDx draagt de kennis (productieprotocollen) van de nieuwe diagnostische testen 
over aan partners in LMICs, voor lokale productie en distributie van die testen in landen 
waar deze ziekten nog veelvuldig voorkomen, en ondersteunt vervolgens de 
kwaliteitsbewaking van de productie. Dit draagt bij aan een verbetering van de 
gezondheidszorg in LMIC door betere diagnostiek van infectieziekten en daardoor tot 
een betere behandeling, en genereert ter plaatse economische activiteit en 
werkgelegenheid. 

MondialDx verkrijgt inkomsten uit de volgende bronnen: 
1. Verkoop van antilichamen en antigenen voor de productie van diagnostische testen; 
2. Uitvoering van ontwikkelingsprojecten voor, en betaald door derden; en 
3. Donaties en leningen. 



03 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor 

het statutaire bestuur, 

voor de leden van het 

beleids bepalend orgaan 

en voor het personeel 

(bijvoorbeeld CAO 

of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 

Vul de link in waar het 

beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de link in waar het 

activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag

Noem de activiteiten 

die  zijn uitgevoerd. 

Of vul bij de volgende 

vraag de url in naar het 

activiteitenverslag, of de 

url naar het jaarrekening 

als daarin de activiteiten 

van het betreffende 

boekjaar duidelijk zijn 

beschreven.

Op welke manier 

en aan welke doelen 

worden de verkregen 

inkomsten besteed?  

Als uw instelling vermogen 

aanhoudt, vul dan in 

waar en op welke manier 

dit vermogen wordt 

aangehouden (bijvoor-

beeld spaar rekening, 

beleggingen etc).

De bestuurders van de instelling ontvangen geen beloning voor hun functie en 
werkzaamheden voor MondialDx. 
Het personeel en de Managing Director ontvangen een zakelijke beloning die ligt 
binnen de normen zoals die gebruikelijk zijn binnen de (semi-)publieke sector. 

In 2020 heeft MondialDx gewekt aan de ontwikkeling en validatie van de volgende 
snelle diagnostische testen: 
1. Snelle diagnostische test voor buiktyfus (Typhoid fever). 
2. Snelle diagnostische test voor de triage van HIV-patiënten op antiretrovirale 
     therapeutica, voor optimalisatie van het gebruik van beperkte viral load test 
     capaciteit in LMIC 
3. Optimalisatie van een snelle diagnostische urine test voor de detectie van 
     schistosomiase. 

MondialDx besteedt 100% van de verkregen inkomsten aan research en ontwikkeling 
van nieuwe diagnostische testen.

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 

overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -

reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting

Geef hier een 

toelichting bij de 

balans of vul de url 

naar de jaarrekening 

in als hier een 

toelichting in is 

opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

8.046

706.271 361.271

5.445

55.005 125.352

12.601

-735.184 -431.0288.046

26.092 55.595

18.046

-735.184 -431.028

26.092

7.350

11.842

36.403

7.350

48.245

55.595

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 

en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €

+ +

Som van de lasten

18.081 109.567

0 0

96.000 96.000

96.000 96.000

3.710 3.297

2020 2019 (*)

117.791 208.864

75.324

1.234

228.550

27.120

2.727

30.004

89.908

1.475

221.577

26.554

2.337

16.923

-304.157 -210.479

56.989

421.948

60.569

419.343
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting

Geef hier een toelichting 

bij de staat van baten en 

lasten of vul de url naar 

de jaarrekening in als hier 

een toelichting in is 

opgenomen.

Url van de jaarrekening 

Vul de link in naar de 

jaarrekening als u deze 

ook hebt gepubliceerd.

https://www.mondialdx.org/mondialdx.org/index.php/verantwoordi
ng/financiele-verantwoording

Open
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