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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Mensa Fonds. 
Onze start in april 2013 was voorspoedig; niet alleen de akte van oprichting en de samenstelling 
van het bestuur waren gereed, ook het meerjarenplan en de werkwijze van de stichting konden 
meteen worden vastgesteld. Daarna volgden allerlei praktische zaken: het regelen van een 
bankrekening, inrichten van een administratie, aanvragen van de ANBI-status, opzetten van een 
website, ontwikkelen van een nieuwsbrief, ontwerpen van een huisstijl, enzovoorts.  Bij de start 
van het Mensa Fonds kwam een hoop kijken en dat heeft het kersvers benoemde bestuur met 
plezier ter hand genomen. 2013 was daarom een enerverend jaar. Ik hoop dat 2014 net zo 
vruchtbaar wordt! 
 
 

  Angela Riddering, voorzitter 
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1. START EN VOORTZETTING 

 
In 2012 nam de Algemene Vergadering van de Vereniging Mensa Nederland het principe besluit 
om een fonds voor maatschappelijke betekenis van hoogbegaafdheid op te richten. Op 20 april 
2013 werd dit besluit definitief en meteen daarna vond de oprichting van het Mensa Fonds 
plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.  
 

 
 
 
De start was voorspoedig dankzij een startkapitaal van de vereniging en dankzij de 'Founding 
Friends' die allemaal 1.000 euro hebben gedoneerd. Bij de oprichting van het fonds waren er al 
10 Founding Friends, in de loop van het jaar liep dat op tot 22. Naast deze bijdragen ontvingen 
we verschillende donaties. Dank aan allen! 
 
De stichting Mensa Fonds is er niet alleen om geld te werven, maar ook en vooral om dat geld 
goed uit te geven. In 2013 troffen we de nodige voorbereidingen zodat helder is onder welke 
voorwaarden aan wie bijdragen worden gegeven. De eerste aanvragen zijn inmiddels gedaan, 
van de vijf aanvragen zijn er twee gehonoreerd.  
 
Dankzij Jeroen Stolwijk hebben we een fraai logo; aan doorvertaling naar een eigen huisstijl 
wordt gewerkt. Ons nieuwe logo pronkte groot op de eerste Mensa Fonds Awards die we in 
november uitreikten. We ontvingen 23 voordrachten voor de awards. Hieruit selecteerde de jury 
(bestaande uit Willem Bouwens, Charlotte Hoyng, Tobias Huisman, Reinout van Kalleveen en 
voorzitter Leila Prnjavorac) negen genomineerden, drie per categorie. Bart Smoors en Tanja de 
Ruijter wonnen de award in de categorie 'onderwijs' met hun project 'Talent Huizermaat'. 
Wilbert Paulissen won de award in de categorie ‘werk’ met zijn inspirerende werkwijze als 
leidinggevende bij het Team High Tech Crime van de politie. Presentatrice Dolores Leeuwin 
kreeg in de categorie 'maatschappij' de award voor de toegankelijke wijze waarop zij als 
rolmodel voor hoogbegaafden van alle leeftijden fungeert. 
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De awards leverden veel inspirerende verhalen op over hoe er meer te doen is met het talent 
van hoogbegaafden. Daarnaast leverde de uitreiking van de award aan Dolores Leeuwin een 
aantal interviews op waarin steeds de award van het Mensa Fonds benoemd werd.  
 
Mede dankzij de awards groeit de bekendheid van het fonds. Om dit te onderhouden worden 
diverse media ingezet. Maandelijks geeft het fonds een korte nieuwsbrief uit. Ook op social 
media als Twitter en Facebook is het fonds actief.  
 

 
 
 
 

2. ORGANISATIE 

 
Het eerste bestuur van de stichting bestaat uit 7 bestuursleden: een voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris en 4 algemene bestuursleden. Maandelijks komt het bestuur bij 
elkaar voor een vergadering. Agenda en stukken worden van te voren verspreid en besluiten 
worden in de notulen bijgehouden. Notulen van bestuursvergadering zijn in beginsel openbaar. 
Bij wijze van uitzondering kunnen beperkte onderdelen van de notulen kabinet zijn, 
bijvoorbeeld als individuele gevallen besproken worden. 
 
Het bestuur heeft op basis van de statuten en de meerjarenplanning de hiervoor relevante 
portefeuilles vastgesteld. Voor elke portefeuille is een eindverantwoordelijke benoemd. De 
huidige portefeuilles en verantwoordelijken zijn: 
 

Portefeuille 
 

Verantwoordelijke 

Voorzitter 
 

Angela Riddering 

Secretaris 
 

Dirk Hanke 
Penningmeester 

 
Rob Scipio 

Fondsenwerving 
 

Roeland van Zeijst 
Fondsenbesteding 

 
Edith Trieblinig 

ICT 
 

Willem Bouwens 

PR & Communicatie 
 

Ellen Cattenstart 
Awards 

 
Roeland van Zeijst 

Allianties 
 

Willem Bouwens 
Administraties 

 
Rob Scipio 

Mensa Fonds zuster organisaties 
 

Willem Bouwens 

Vice-voorzitter 
 

Dirk Hanke 
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Daarnaast is een rooster van aftreden vastgesteld. Als beginsel geldt een bestuursperiode 4 jaar. 
Om te voorkomen dat het hele bestuur gelijktijdig aftreedt, is voor 3 van de 7 bestuursleden een 
zittingsperiode van 2 jaar vastgesteld. Bestuursleden kunnen na afloop van een periode worden 
herbenoemd. 
 

 
Actuele bezetting Begindatum Einddatum 

Voorzitter Angela Riddering 20/04/2013 19/04/2017 
Secretaris Dirk Hanke 20/04/2013 19/04/2015 
Penningmeester Rob Scipio 20/04/2013 19/04/2015 
Algemeen bestuurslid 1 Willem Bouwens 20/04/2013 19/04/2017 
Algemeen bestuurslid 2 Edith Trieblinig 20/04/2013 19/04/2015 
Algemeen bestuurslid 3 Roeland van Zeijst 20/04/2013 19/04/2017 
Algemeen bestuurslid 4 Ellen Cattenstart 20/04/2013 19/04/2017 

 
Bij de oprichting van de stichting is een overeenkomst afgesloten met de Vereniging Mensa 
Nederland over gebruik van naam en logo en communicatiekanalen. Beide voorzitters hebben 
meerdere keren per jaar contact om de samenwerking tussen het Mensa Fonds en de Vereniging 
Mensa zo soepel mogelijk te laten verlopen, en om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt 
nageleefd door beide partijen. 
 
 
 
3. SUBSIDIEVERLENING 

 
Het subsidie aanvraag en afhandel traject kreeg de afgelopen 8 maanden zijn eerste 
procesinrichting en structuur die meteen in de praktijk werd getoetst via de eerste aanvragen. 
 
Het domein van subsidieverlener is een specifiek vakgebied, dus was het erg prettig dat vanaf 
het prille begin een Mensa lid zich graag beschikbaar stelde om te adviseren bij het vormgeven 
en inrichten van het subsidieaanvraag proces. Annette Pietersen die vanuit haar functie bij 
ZonMW een berg ervaring inbrengt, heeft het Mensa Fonds enorm geholpen.  
 
Aanvraag procedure 
 
Diverse documenten zijn ontwikkeld om subsidieaanvragers te ondersteunen bij hun weg naar 
het Mensa Fonds: 

 een beknopte toelichting van het aanvraagproces, 
 een aanvraag formulier, 
 algemene voorwaarden ten behoeve van subsidie aanvragen 
 een beoordelingsformulier 
 twee brieven die de toe- of afwijzing van een subsidie aanvraag toelichten. 

 
Beoordeling 
 
In 2013 zijn er zes aanvragen geweest voor subsidie van het Mensa Fonds. Drie aanvragen zijn 
afgewezen op grond van het onvoldoende aansluiten bij de speerpunten van het Mensa Fonds. 
Twee aanvragen zijn toegekend en met een aanvrager zijn we in gesprek over mogelijke vormen 
van samenwerking en/of ondersteuning. 
Bij het beoordelen van de verschillende aanvragen werd goed zichtbaar dat het soms  lastig 
blijkt een harde grens te trekken tussen welke activiteiten en doelgroepen  wel en niet binnen de 
doelstellingen van het Mensa Fonds vallen. Het bestuur heeft steeds benadrukt dat frisse / 
vernieuwende initiatieven die een duidelijke bijdrage (zullen gaan) leveren aan haar 
speerpunten gehonoreerd worden.  
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In deze opstartfase was het voor de aanvragers van het eerste uur niet altijd mogelijk om 
meteen ook de gevraagde informatie middels de beschikbare formulieren aan te leveren. Nadat 
alle formulieren en informatie in hun definitieve vorm op de website werden gepubliceerd was 
dit echter geen obstakel meer. 
 

 
 
 
In eerste instantie kozen we voor een beoordeling waarbij we als bestuur in zijn geheel de 
aanvraag doornamen en beoordeelden. Dit had als doel om allen feeling te krijgen met het 
proces en de inhoudelijke aspecten van het aanvraagproces te ervaren. Daarna volgden we de 
systematiek van een kerngroep bestuursleden die aanvragen beoordeelt en een advies geeft. In 
de bestuursvergadering wordt dit advies voorgelegd en goed-of afgekeurd. 
 
Het beoordelingsproces heeft in deze periode een ontwikkeling doorgemaakt. Het formulier 
waarmee de inhoudelijke beoordeling aanvankelijk werd getoetst is uitgebreid tot een volledige 
checklist waarin achtereenvolgens de vereisten, benodigde gegevens en inhoudelijke kwaliteit 
en relevantie aan de orde komen. Met de huidige procedure krijgen aanvragers steeds uiterlijk 
binnen 5 weken bericht of iets is toegekend of afgewezen. 
 
Communicatie 
Alle aanvragers krijgen een bevestigingsmail dat hun aanvraag is ontvangen. Er wordt tevens 
een periode aangegeven waarin de beoordeling kan worden verwacht. 
Na de beoordeling volgt dan een toe- of afwijzingsbrief. 
 
Publiciteit 
Naast een algemene tekst op onze eigen website en aandacht in de verschillende nieuwsbrieven 
zijn er twee aanmeldingen gedaan op publieke domeinen: 

1. De FondsenDisk en het Fondsenboek 2014; Uitgeversmaatschappij Walburg pers. 
2. De website SubsidieTotaal; Reed Business Media. 

Het Mensa Fonds denkt nu na over mogelijkheden tot actieve benadering van doelgroepen om 
de subsidiemogelijkheden bij hen onder de aandacht te krijgen. 
 
 

  
Juryvoorzitter Leila Prnjavorac met Mensa Fonds voorzitter Angela Riddering 
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4. ICT  

 
Opzet ICT en website 

 
Extern: de website 
De ontwikkeling van de website kende een moeilijke start. Een aantal onvoorziene technische 
obstakels moesten een voor een worden opgelost en de website kwam begin juli 2013 in de 
lucht. De gekozen en geïmplementeerde oplossingen zijn robuust geweest, na juli 2013 zijn geen 
problemen meer gerezen. Er is een permanente testsite beschikbaar met vrijwel dezelfde 
technische configuratie als de operationele site. Een analyseprogramma analyseert de 
webstatistieken. 
 
Intern: 
Na zorgvuldige overwegingen is een faciliteit gecreëerd voor het opslaan van documenten, een 
centrale document repository.   
De beoogde doelstellingen op het gebied van ICT voor het jaar 2013 zijn behaald. 
 
De toekomst in 2014 
Het ICT plan 2014 bevat zowel een interne als een externe component. De website wordt verder 
uitgebreid onder toevoeging van nieuwe functionaliteiten. De nadruk ligt op de ondersteuning 
van externe communicatie  
 
 
 
5. ALLIANTIES  EN ZUSTERORGANISATIES 

 
Er is regelmatig contact geweest met de Amerikaanse zusterorganisatie Mensa Foundation over 
de werkwijze die al meer dan 40 jaar bestaat en graag haar ervaring en informatie beschikbaar 
stelt. De samenwerking is uitstekend en hartelijk. Hun bestuursvergadering van mei 2013 is 
door een bestuurslid van het Mensa Fonds bijgewoond en twee bestuursleden bezochten hun 
bestuursvergadering in juli 2013 en presentaties tijdens de Amerikaanse AG . Reis- en 
verblijfskosten hiervoor zijn door de bestuursleden zelf bekostigd. 
Er zijn oriënterende ideeën uitgewisseld om gezamenlijk activiteiten te ontplooien waarbij de 
gedachten voornamelijk uitgaan naar een congres in Europa. Beide partijen zien de voordelen 
van een dergelijke samenwerking maar 2013 was te vroeg om dit te concretiseren. In de nabije 
toekomst is  het zeer wel mogelijk en de situatie wordt in 2014 opnieuw bekeken.  
Op het gebied van allianties met andere partijen zijn er enkele contacten van oriënterend 
karakter geweest. Het Mensa Fonds heeft de eerste 8 maanden van haar bestaan prioriteit 
gegeven aan de ontwikkeling en uitbouw van eigen processen, structuren en beleid. In de loop 
van 2014 zal meer aandacht worden besteed aan contacten met gelijkgezinde marktpartijen.  
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6. FINANCIELE INFORMATIE 

 
6.1 Fondsenwervingspercentage 
 
In 2013 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte 
van de opbrengsten daarvan) 0%.  Het CBF hanteert 25% als maximum. In 2014-2015 zal dit 
percentage stijgen, doch ruim onder het door CBF gehanteerde maximum blijven. 
 

6.2 Financieringsbronnen 
 

De financieringsbronnen bestonden in 2013 uit Vereniging Mensa Nederland, de Founding 
Friends, Donateurs en activiteiten georganiseerd door derden. 
 

Founding Friends 
Reeds vóór de oprichting van de Stichting Mensa Fonds in april 2013 stelden 10 donateurs zich 
garant voor het doneren van € 1.000,- elk, de zogeheten Founding Friends.  Daarnaast 
ondersteunde de Vereniging Mensa Nederland de oprichting van het Mensa Fonds met € 3.000,-. 
De succesvolle wervingsactie Founding Friends werd verlengd tot eind 2013 met als 
eindresultaat een totaal van 22 in 2013. In totaal doneerden de Founding Friends en Vereniging 
Mensa Nederland  € 25.000,-. 
 
 

 Donaties 
In 2013 bestonden de donaties uit: 

 Giften van donateurs, gegeven tijdens diverse lokale activiteiten van Mensa 
 Giften, van bestuursleden ten laste van hun declaraties. 

In totaal brachten donaties een bedrag binnen van € 1.869 
 
 
Acties derden 
Acties van derden waren in 2013: 
 Goud Concert Vereniging Mensa Nederland 

het Goud Concert van Vereniging Mensa Nederland, tijdens welke werd opgehaald € 30,- en 
€ 1.000,- van een nieuwe Founding Friend. Dit laatste bedrag is in het Baten-Lasten-
overzicht opgenomen onder Founding Friends. 

 De Gouden pin-up kalender van leden van de Vereniging Mensa Nederland 
In 2013 werd een ‘pin-up’ verjaardagskalender gemaakt waarvan de opbrengsten naar de 
Stichting Mensa Fonds gaan. Donatie en boeking van deze opbrengsten volgen in 2014.  

 Afscheidfeest Voorzitter Vereniging Mensa Nederland 
De aankondiging van het afscheidsfeest op 1 december 2013 van Grethe  van Geffen, die 
afscheid nam als voorzitter van de Vereniging Mensa Nederland, brachten reeds in 2013 
giften op onze rekening  o.v.v. haar afscheid  op. In 2013 is totaal binnen gekomen: € 315,-. 
De overige baten uit deze actie zullen geboekt worden in 2014. 
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6.3 Meerjarenbegroting 2014-2015 
 

In 2013 is het meerjarenplan 2013-2016 vastgesteld. Dit plan kent 4 fasen: 
Fase 1: 'up and running'  lancering van het Mensa Fonds, start awards programma's, start 
ondersteuning en grote inzet op fondsenwerving  
Minimaal hiervoor nodig: €17.000,- en een groep van circa 10 vrijwilligers 
Fase 2: 'getting up to speed'  voortzetting awards en fondsenwerving, formuleren beleid voor 
steun aan initiatieven elders gebaseerd op ervaring in fase 1. 
Minimaal hiervoor nodig: €30.000,- en een groep van circa 15 vrijwilligers 
Fase 3: 'cruising along' voortzetting awards, fondsenwerving en enkele 
onderzoeksprogramma's, start eerste eigen activiteiten 
Minimaal hiervoor nodig: € 60.000,- en een groep van circa 25 vrijwilligers 
Fase 4: 'full throttle'  uitbreiding van programma's: meer awards, meer onderzoek, grotere 
opzet eigen activiteiten. 
Minimaal hiervoor nodig: €100.000,- en een groep van circa 30 vrijwilligers. 

 
De huidige stand van zaken toont dat het Mensa Fonds zich bevindt in fase 2.   
Het Mensa Fonds wil in 2014 extra aandacht aan fundraising besteden, o.a. middels: 
 het initiëren en het uitvoeren van een programma van een Club van 100 bestaande uit  

donateurs die gedurende minimaal 5 jaar een jaarlijkse donatie doen van € 100,-. Voor 
deze donateurs zijn de giften zonder drempel aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. 

Medio 2014 wordt bekeken of de meerjarenplanning aangepast dient te worden. 
 

6.4 Besteding van de bestemmingserves 
 
In 2013 bedroeg het resultaat € 15.278,-. 
Hiervan zullen ten behoeve van 2014 gereserveerd worden: 
Continuïteitsreserve      € 6.000,- 
Bestemmingsreserve fondsenverwerving en voorlichting € 1.000,- 
Bestemmingsreserve Awards     € 2.750,- 
Bestemmingsreserve Subsidieverlening 2014   € 2.500,- 
Bestemmingsreserve subsidieverlening, toegekend in 2013 €    462,- 
Bestemmingsreserve speerpunten    € 2.566,- 
Bestemmingsfondsen                   0,- 
 
Er zijn in 2013 geen donaties met een specifieke bestemming verricht. 
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6.5 Balans, Staat van Lasten en Baten 2013, begrotingen 2014-2015 
 

 

 
Bovenstaande tabellen geven weer: 

 De balans per 31 december 2013. 
 De realisatie van de baten en lasten in 2013 per 31 december 3013. 
 De begrotingen, die voorzien worden voor de jaren 2014 en 2015. 

 

6.6 Grondslagen van resultaatbepaling 
Baten en Lasten worden toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en 
worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Het saldo van baten en lasten wordt 
bepaald als het verschil tussen baten en de kosten over het jaar. 

 
6.7 Analyse van het financiële resultaat 
Ten opzichte van de begroting per 20 april 2013 werd in 2013: 
aan baten € 10.214,- meer ontvangen dan begroot; 
aan subsidieverlening € 2.038,- minder besteed dan begroot; 
aan Voorlichting en PR  € 639,- minder besteed dan begroot; 
aan Beheer en Organisatie  €  3.801,- meer uitgegeven dan begroot. 
 
De accountant, verantwoordelijk voor de beoordelingsverklaring 2013, heeft het Mensa Fonds 
daarvoor een zeer scherpe prijs gegund. Deze zal in de toekomst bij hogere inkomsten van het 

Balans 

Balans per 

31 december 2013

Begroting

2015

Begroting

2014

Exploitatie 

 2013

Begroting

20 april 2013

1 Immateriele Vaste Activa Baten

Automatisering 0 9 Baten uit eigen fondsenwerving

Website 0 9.1 Founding Friends 25.000 13.000

0 9.2 Donaties 10.000 8.000 1.869 2.000

2 Materiele Vaste Activa 9.3 Vaste donaties (steunpilaren) 10.000 5.000 0 0

Inventaris 0 9.4 Nalatenschappen 0 0 0 0

0 20.000 13.000 26.869 15.000

3 Financiele Vaste Activa 10

Leningen 0 10.1 Fondswerfacties 10.000 5.000 0 2.000

4 Voorraden 10.2 Acties derden 5.000 2.000 345

Voorraden 0 15.000 7.000 345 2.000

5 Vorderingen 11

Vorderingen en vooruit betaalde bedragen 0 Subsidies 0 0 0 0

6 Liquide middelen 12

Banken 17.815 Rente en baten uit beleggingen 0 0 0 0

Spaarrekeningen 0 35.000 20.000 27.214 17.000

Kas 0

17.815

Totaal 17.815 13

7 Reserves en Fondsen 2.750 2.750 2.912 2.000

Reserves 4.000 2.962 1.962 4.000

Continuiteitsreserves 6.000 Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten 8.000 2.566 0 0

Overige reserves 9.278 14.750 8.278 4.874 6.000

15.278 14

Fondsen Voorlichting en PR 1.000 250 361 1.000

Bestemmingsfondsen 0 15

Totaal Vermogen 15.278 15.1 Kosten eigen fondsenwerving 1.000 750 0 0

8 Kort lopende schulden 15.2 Kosten acties derden 0 0 0 0

Vooruit ontvangen 0 15.3 Kosten ter verkrijging Subsidies overheden 0 0 0 0

Toezeggingen 0 15.4 Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen 0 0 0 0

Crediteuren 37 1.000 750 0 0

Overige Schulden 2.500 16

2.537 Bestuurskosten 1.755 1.755 2.258 1.000

Totaal 17.815 Verzekeringen 745 745 742 700

Uitbesteding Financiele administratie 1.000 1.000 202 200

Reservering Accountant 2.500 2.500 2.500 0

Oprichtingskosten/Notaris  (eenmalig) 0 0 1.000 1.000

6.000 6.000 6.701 2.900

22.750 15.278 11.936 9.900

12.250 4.722 15.278 7.100

17

Continuiteitsreserve 6.000

1.000

2.750

2.500

Bestemmingsreserve subsidieverlening, toegekend in 2013 462

Bestemmingsreserve speerpunten 2.566

0

0 0 15.278 0

Staat van baten en lasten 2013

Baten uit acties:

Subsidies overheden

Rentebaten en baten uit beleggingen

Som der baten

Lasten

Besteed aan doelstelling

Awards

Subsidieverlening

Voorlichting & PR

Besteed aan Werving baten

Beheer en administratie

Som der lasten

Resultaat boekjaar

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

Toevoeging/onttrekking aan:

Bestemmingsreserve fondsenverwerving en voorlichting

Bestemmingsreserve Awards

Bestemmingsreserve Subsidieverlening 2014

Bestemmingsfondsen
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Mensa Fonds naar de daarvoor heersende normen toegroeien, dit in onderling overleg nader te 
bepalen. 
Er is een positief saldo van € 15.278,-. 

 

6.7.1 Toelichting op Baten-Lasten 
 
- M.b.t. Batenzijde 

In de begroting is per 20 april 2013 uitgegaan van “zekere” toegezegde donaties van de 
Founding Friends. In de praktijk bleken in 2013 meerdere Founding Friends bereid te zijn hun 
vertrouwen in het fonds in donaties om te zetten. 

  
M.b.t. Lastenzijde 
 

De subsidieverlening was € 3.038,- minder dan begroot. De belangrijkste reden was dat er niet 
genoeg subsidieaanvragen voldeden aan de criteria van het Mensa Fonds. 
Er werden gedurende deze eerste bestaansperiode subsidies toegekend aan 1 project t.w.v. € 
1.500,- en 1 project t.w.v. € 924,- , periodiek uit te keren over 2013 en 2014. 
 
Met het oog op transparantie zijn de totale kosten voor interne organisatie “Beheer en 
Administratie” uitgesplitst zoals in de Staat van baten en lasten staat aangegeven. In de kosten 
voor Beheer en Administratie zijn in 2013 begrepen € 1.000,- voor de oprichtingskosten. Deze 
komen in de begrotingen van de volgende jaren niet meer voor.  Het grootste deel van de kosten 
voor “Beheer en Administratie” bestaat uit reële reiskosten van bestuursleden en 
accountantskosten voor de jaarlijkse beoordelingsverklaring. 
 
De gelden ten behoeve van de uitbesteding van de financiële administratie zijn gerelateerd aan 
het aantal boekingswerkzaamheden per jaar, uitgesplitst in het verwerken van de operationele 
transacties enerzijds en het verrichten van automatische incasso’s anderzijds. 
 
6.7.2 Toelichting op de Balans 
 
Op de balans 31 december 2013 worden de volgende posten niet van toepassing geacht:  
Automatisering, Website,  Inventaris, Leningen en Voorraden. Deze posten worden wel op de 
balans vermeld vanwege eventuele toekomstige ontwikkelingen.  
 

 

7. FINANCIELE JAARREKENING 2013 

De uitgebreide Financiële Jaarrekening 2013 inclusief een beoordelingsverklaring van Vallei 
Accountants te Woudenberg is te downloaden vanaf de website: www.mensafonds.nl. 
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Gegevens van de Stichting 
Stichting Mensa Fonds, door de belastingdienst erkend als ANBI. 
 
E info@mensafonds.nl 
I www.mensafonds .nl 
 
De Stichting Mensa Fonds is statutair gevestigd in de gemeente Den Haag. 
 
Adresgegevens 
Goese Korenmarkt 8 
4331 HT Middelburg 
 
Bankgegevens: 
ING Bank: 88.77.172  
IBAN: NL16INGB0008877172  
 
Kamer van koophandel 
KvK nr 57 78 92 90 
 
Tekst  
Door het bestuur gezamenlijk opgesteld en vorm gegeven. 
 
Bron foto’s 
Fotoarchief Mensa Fonds. 
 
 
 
 
 
 


