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Voorwoord 

 

Het jaar 2015 is voor het Mensa Fonds succesvol verlopen. Hoewel we, zoals te doen 

gebruikelijk in hoogbegaafdenland, nog duizend verbeterpunten kunnen noemen, 

constateren we ook dat de resultaten staan. En daar zijn we best een beetje trots op want het 

is nog geen drie jaar geleden dat het Mensa Fonds door de Vereniging Mensa Nederland werd 

opgericht. Van niets tot iets komen is geen vanzelfsprekende weg en het is dankzij de inzet 

van velen – leden van Mensa maar ook al een flink aantal andere betrokkenen – dat het 

Mensa Fonds van betekenis kan zijn in het zichtbaar maken van de meerwaarde van hoge 

intelligentie voor onze samenleving. 

 

In het bijzonder past hier een dankwoord aan Angela Riddering. Als voorzitter van de 

commissie die zich boog over de kansen en mogelijkheden van een eigen fonds voor de 

Vereniging Mensa Nederland speelde zij een hoofdrol bij de oprichting van het Mensa Fonds 

in april 2013. Daarna leidde zij het bestuur met veel elan. Als zij een zaal toesprak over het 

goede doel, kwamen zowel het enthousiasme als nut en noodzaak helder over. Het afscheid 

dat wij van haar namen in september 2015 was dan ook geen afscheid maar een feestje 

waarvan we weten: wordt vervolgd! 

 

Graag bedank ik hier iedereen die heeft meegeholpen om 2015 zo’n mooi jaar te maken voor 

het Mensa Fonds. Ik vertrouw erop ook de komende jaren op die steun te kunnen rekenen. 

 

 Grethe van Geffen, voorzitter 

 

 

Angela Riddering (links) en Grethe van Geffen (rechts)  
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1 - ACTUEEL 

 

Het jaar 2016 staat in het teken van verder bestendigen en uitbouwen. In ons derde 

levensjaar hebben we geconstateerd dat zich een warme kring van betrokkenen om het 

Mensa Fonds begint te vormen en met die kring willen wij graag een toekomst bouwen 

waarin de kracht van hoogbegaafdheid voor de samenleving wordt benut. 

 

Menigeen erkent het belang en de meerwaarde van hoge intelligentie voor de samenleving 

maar als het gaat om investeren in een goed doel, dan concurreert het Mensa Fonds met vele 

andere belangrijke zaken. Gehoord worden en daadkracht ontwikkelen lukt alleen maar 

dankzij een grote kring van betrokkenen die precies begrijpen waar dit over gaat en daar een 

rol in willen spelen. Dit is een belangrijk inzicht voor de werkwijze van het Mensa Fonds. In 

2016 beogen we dit door te vertalen naar al onze activiteiten. 

 

2016 bouwt inhoudelijk geheel voort op 2015 vanuit vier uitvoeringslijnen:  

● verder vergroting van de Mensa Fonds Awards Programma, in alle opzichten  

● voortzetten van ons project Grijs Goud –samen met velen in ons netwerk de krachten 

bundelen 

● ondersteuning van projecten die bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen, 

zowel in geld als op andere manieren 

● fondsenwerving als voorwaarde om invulling te geven aan de doelstellingen van het 

fonds 
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2 - ORGANISATIE 

 

Het bestuur van stichting Mensa Fonds bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een 

secretaris en algemene bestuursleden. Maandelijks komt het bestuur bij elkaar (soms via 

Skype) voor een vergadering. Agenda en stukken worden van te voren verspreid en besluiten 

worden in de notulen en besluitenlijst 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. 

 

In principe heeft elk bestuurslid een portefeuille en een programma. De portefeuilles en 

verantwoordelijken in 2015 waren: 

 

Portefeuille  Verantwoordelijke 

Voorzitter  Angela Riddering (tot 1 aug 2015) 

  Grethe van Geffen (per 14 oktober 2015) 

Secretaris  Grethe van Geffen (tot 15 april) 

  Carola van Oers (per 15 april) 

Penningmeester  Rob Scipio (tot 19 april) 

  Hans Haamke (per 19 april) 

Communicatie  Nelleke Boonstra (per 28 juli) 

Fondsenwerving  Grethe van Geffen 

Fondsenbesteding  Edith Trieblinig (tot 19 april) 

ICT  Willem Bouwens 

PR & Marketing  Leila Prnjavorac (per 9 februari) 

 

Programma 

  

Verantwoordelijke 

Awards  Willem Bouwens 

Club van 100  Grethe van Geffen 

Erfenissen  Hans Haamke 

Grijs Goud  Rob Scipio (tot 19 april) 

  Nelleke Boonstra (per 28 juli) 

Relatiebeheer  Angela Riddering (tot 1 aug 2015) 

  Grethe van Geffen (per 1 aug 2015) 

Veiling  Carola van Oers (per 15 april) 

Vliegwielen  Hans Haamke 

 

 

  

In 2015 vonden meerdere bestuurswisselingen plaats. Edith Trieblinig en Rob Scipio traden 

af zoals voorzien conform het rooster van aftreden. Angela Riddering trad tussentijds af 

wegens privé omstandigheden. Leila Prnjavorac verving de in 2014 afgetreden Ellen 

Cattenstart. Binnen het bestuur is een uitstekende basis aanwezig om wisselingen op te 

vangen en het werk te blijven voortzetten. 
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Als beginsel geldt een bestuursperiode 4 jaar. Bestuursleden kunnen na afloop van een 

periode worden herbenoemd. Met inbegrip van de bestuurswisselingen in 2015 zag eind 2015 

het rooster van aftreden er als volgt uit: 

 

 Actuele bezetting Begindatum Einddatum 

Voorzitter Grethe van Geffen 20/04/2013 19/04/2017 

Secretaris Carola van Oers 19/04/2015 19/04/2019 

Penningmeester Hans Haamke 19/04/2015 19/04/2019 

Algemeen bestuurslid 1 Willem Bouwens 20/04/2013 19/04/2017 

Algemeen bestuurslid 2 Nelleke Boonstra 19/04/2015 19/04/2019 

Algemeen bestuurslid 3 Leila Prnjavorac 01/10/2014 01/10/2018 

 

 

 

 

Juryvoorzitter awards Leila Prnjavorac met voorzitter Mensa Fonds Grethe van Geffen, nov. 2015 

Foto: Liedeke Janssens 
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3 – SPEERPUNTEN IN 2015 

 

3.1 Subsidieverlening 

Het eerste jaar 2013 stond vooral in het teken van het ontwikkelen van een subsidie aanvraag 

proces. Alle documenten en stappen zijn bekend en te vinden op 

http://mensafonds.nl/index.php/subsidies. Werd 2014 gekenmerkt door relatief veel 

aanvragen (11), in 2015 ontvingen wij twee aanvragen.  

 

Beoordeling 

Beide aanvragen zijn behandeld en voor beiden is een beoordelingsadvies geschreven. Een 

van de aanvragen is toegewezen. In het eerste kwartaal is wegens het ontbreken van 

voldoende financiële middelen bij het Mensa Fonds een tijdelijke subsidiestop ingevoerd. 

Inmiddels is deze subsidiestop opgeheven.  

 

 

    

Foto: Conferentie voor BasisProfiel-scholen. 

 

 

Publiciteit 

Het Mensa Fonds heeft aandacht besteed aan de aanvragen die werden toegekend in de eigen 

nieuwsbrieven evenals in publicaties voor verenigingsbladen van Mensa Nederland. Tevens 

publiceerden we artikelen in onze nieuwsbrief en op onze eigen website, zie:  

http://www.mensafonds.nl/index.php/subsidies/verstrekt-2015.  

  



Jaarverslag Stichting Mensa Fonds 2015     © Stichting Mensa Fonds    Pagina 8 van 27 

  

3.2  Grijs Goud 

 

   
Bestuurslid Nelleke Boonstra  – foto Liedeke Janssens 

 

Het speerpunt Grijs Goud heeft in 2015 meer een gezicht gekregen.  

● Na de nominatie van Lieke Sondervan (thema: aandacht voor de hoogbegaafde 

oudere in de Zorg ) voor de AWARDS maatschappij in 2014 is een brainstormgroep 

gestart voor hoogbegaafde ouderen in de Intra Murale Zorg. De groep heeft een 

workshop verzorgd bij het Nederlands Kenniscentrum Ouderen en Psychiatrie 

(Trimbos Instituut) en heeft een presentatie beschikbaar gesteld voor ieder die 

aandacht aan dit thema wil schenken. 

Plannen: een interactieve website als platform met informatie en een conferentie. 

● Op het Oktoberweekend van Mensa ruime belangstelling: ruim 20 mensen spraken 

met elkaar over de eigen oude dag en wat daarvoor nodig is. Uitwerking van de 

resultaten zullen terugkomen in 2016 

● Er is goed contact met het IHBV (Instituut voor Hoog Begaafde Volwassenen), die een 

sub afdeling kent: Senioren. Ervaringen en onderzoek worden uitgewisseld.  

● Plannen voor de toekomst: een studiedag, een eigen webpagina met informatie, 

contact met oudere Mensa leden, activiteiten in enkele instellingen voor de 

gezondheidszorg.      

   

            

Foto 1: workshop oktoberweekend Mensa                     Foto 2: workshop symposium NKOP 
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3.3  Awards 

 

 

Op 7 november 2015 heeft de feestelijke uitreiking van de jaarlijkse Awards van het Mensa 

Fonds plaatsgevonden. 

De genomineerden voor de Award Maatschappij waren Philip Freriks, Lavinia Meijer en 
Peter Riezebos; voor de Award Werk Danielle Krekels, Rianne van de Ven en Helmer van 
Weelderen en voor de Award Onderwijs Dorien Kok, Maja Vermeulen-Heinsius en Anita 
Wuestman.  

Alle genomineerden voor de awards van 2015 (Philip Freriks was verhinderd) 
Foto Liedeke Janssens 
 

Het Awards programma waardeert personen of organisaties die een bijzondere prestatie 
hebben geleverd op het gebied van hoge intelligentie in Maatschappij, Onderwijs of Werk.  

Voorafgaand aan de uitreiking was er een lezing over 'Inspiratie, tegenslag en creativiteit' van 
John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap en lid comité van aanbeveling Mensa Fonds.  

Met het bekend maken van de genomineerden en het uitreiken van de prijzen brengt 

Stichting Mensa Fonds op een positieve manier in beeld hoe doelstellingen van de Stichting 

door mensen in de praktijk al worden uitgevoerd. Onder grote belangstelling werden de drie 

winnaars van de Awards 2015 bekend gemaakt: Anita Wuestman (Award Onderwijs), 

Danielle Krekels (Award Werk) en Lavinia Meijer (Award Maatschappij). De Awards, 

waaraan een geldbedrag van 500 euro verbonden is, zijn een waardering voor de prestaties 

van de winnaars en een aanmoediging om het werk voort te zetten. 
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De drie award-winnaars 2015 (Anita Wuestman, Danielle Krekels, Lavinia Meijer) 

Foto: Liedeke Janssens 
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4 - ICT 

 

Opzet ICT en website 

De website www.mensafonds.nl  

In 2015 is regelmatig klein onderhoud gepleegd op de website. Diverse kleine aanpassingen 

op de inhoud en vormgeving vormden een belangrijke stap. Door tijdige plaatsing van items 

door het hele jaar heen had de website een prima actualiteitswaarde. We hebben de 

infrastructuur om binnen enkele uren te reageren. 

 

Nieuwsbrief en social media 

In 2015 verschenen 6 nieuwsbrieven in de vorm van een pdf toegevoegd aan email voor 

belangstellenden. Tevens verschijnt de nieuwsbrief op de website: 

http://www.mensafonds.nl/index.php/nieuwsbrief .   

 

Op de facebookpagina van het Mensa Fonds https://www.facebook.com/mensafonds staan 

regelmatig nieuwe berichten en ook de Mensa NL facebookgroep gebruiken we voor onze 

communicatie.  

 

Van de Mensa Fonds twitter @mensafonds horen belangstellenden vooral rond 

evenementen. Het aantal volgers op twitter is in 2015 aanzienlijk toegenomen.  

 

Linkedin gebruik is verhoudingsgewijs minder, maar er wordt momenteel hard aan gewerkt 

om daar een levendige community van te maken.  De communicatie via diverse wegen 

(multichanneling) verloopt op zich prima. 

 

De goede samenhang tussen de Mensa Fonds website, facebookpagina, twitters, nieuwsbrief 

en LinkedIn werkte bovendien versterkend op de algehele communicatie van het Mensa 

Fonds. 

 

Intern 

De interne opslagstructuur van documenten, foto’s etcetera van de stichting voldoet op dit 

moment.  
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De toekomst in 2016 

 

Er is een aparte omgeving ingericht voor de ontwikkeling van de nieuwe website. Bij de in 

productie name van de nieuwe website zal sprake zijn van groot onderhoud tezamen met een 

nieuwe look-and-feel, nieuwe functionaliteit en de vereiste facilitering om onze ambitieuze 

groeimogelijkheden in 2016 en verder te realiseren.  

 

Diverse oorzaken hebben er toe geleid dat de bouw later is gestart in 2015. Dat in combinatie 

dat we graag in een rustige periode willen migreren staat de in productie name van de nieuwe 

website voor maart 2016 op de rol. 

 

De plannen voor de verdere ICT ontwikkeling zijn na enkele consultatierondes inmiddels 

afgerond.  
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5 - ALLIANTIES  EN ZUSTERORGANISATIES 

 

De belangrijkste partners op dit moment zijn: 

● Vereniging Mensa Nederland 

● MERF (Mensa Education and Research Foundation), het Amerikaanse Mensa Fonds 

Met deze partijen onderhoudt het Mensa Fonds op bestuurlijk en operationeel niveau 

contact. 

 

Bij de oprichting van de stichting hebben stichting Mensa Fonds en de Vereniging Mensa 

Nederland een overeenkomst afgesloten over gebruik van naam en logo en 

communicatiekanalen van Mensa. Beide voorzitters hebben contact om de samenwerking zo 

goed mogelijk te laten verlopen en de naleving van de overeenkomst door beide partijen te 

borgen.  

 

Er heeft één maal een informele bijeenkomst plaats gevonden met voltallige besturen van 

beide organisaties. Voor enkelen was dit een eerste keer om elkaar te ontmoeten en dit is 

zeker voor herhaling vatbaar, wellicht structureel 1 of 2 x per jaar. Het Mensa Fonds maakt 

gebruik van alle communicatiekanalen van de vereniging en is aanwezig op alle grote 

evenementen van de vereniging. 

 

 

Foto: archief Mensa Fonds 

 

Verschillende nationale Mensa’s tonen aanhoudende belangstelling voor het reilen en zeilen 

van het Nederlandse Fonds. De contacten hebben de afgelopen jaren geleid tot een 

uitwisseling van ideeën over het concept zonder een direct aanwijsbaar vervolg. Het is 

duidelijk dat het concept bij besturen van andere grote nationale Mensa’s leeft. 

 

Het Mensa Fonds maakt dankbaar gebruik van de ervaring die MERF al drieënveertig jaar 

heeft opgedaan. Bestuurslid Willem Bouwens heeft tijdens de IBD meeting (de internationale 

jaarvergadering) in oktober 2015 in Novi Sad de warme contacten met diverse nationale 

voorzitters en MERF verder aangehaald. Zij toonden opnieuw grote waardering voor het 

eigen Mensa Fonds initiatief, de pilot Grijs Goud.  Het focussen op de doelgroep “ouderen” 

kent MERF  niet. Er is dan ook interesse in de resultaten en het vervolgtraject. 
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Binnen Nederland onderhouden we diverse contacten met andere organisaties die zich 

bewegen op het gebied van hoogbegaafdheid en hoge intelligentie. Het awards programma 

van het Mensa Fonds en het eigen project Grijs Goud bieden formele en informele 

mogelijkheden contacten met andere mensen en organisaties te intensiveren. Het effent een 

pad voor mogelijk structurele samenwerkingsverbanden op lange termijn. 
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6 - TOEKOMST 

 

6.1 Lessen 

Begin 2015 is besloten te werken langs de matrix van portefeuilles en programma’s (zie ook 

hoofdstuk 2). Dit blijkt goed te werken dus deze lijn zet het bestuur voort. Het blijft 

belangrijk om de energie gericht in te zetten. De opdracht van het Mensa Fonds om de 

waarde van hoge intelligentie meer zichtbaar te maken voor de samenleving krijgt in deze 

fase het best vorm door focus op datgene waar het Mensa Fonds uniek in is. Behalve 

aandacht voor de doelen komt er meer aandacht voor de werkwijze. Het principe van 

community building, werken met mensen die zich betrokken voelen bij de doelen, is 

uitgangspunt. De consequenties van dit principe beogen we in 2016 verder toe te passen. 

 

6.2 Speerpunten voor 2016 

Het Mensa Fonds zet de speerpunten uit 2015 voort met 2 thema’s waar het fonds het meest 

uniek in is: de awards uitreiking voor Onderwijs, Maatschappij en Werk, en Grijs Goud. Voor 

de awards willen we in 2016 een volgende stap zetten naar het doel om dit tot een zeer 

prestigieus evenement te maken. Met Grijs Goud werken we sterk in verbinding met 

betrokkenen binnen en buiten Mensa om door het bundelen van krachten maximaal effect te 

bereiken. 

 

Qua werkwijze gaan we op zoek naar het versterken van onze inzet door samenwerking met 

de warme kring van betrokkenen die zich om het Mensa Fonds begint te vormen. Founding 

en Silver Friends, Club van 100 leden, vrijwilligers en externe samenwerkingspartners: de 

kring betrokkenen groeit in kwantiteit en de inzet voor 2016 is om ook bewust aan 

kwalitatieve groei te werken. 
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 Begroting 2016 in relatie tot Exploitatie 2015 en Begroting 2015 
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Inkomsten 

Aan inkomstenzijde is in 2015  € 4.661 minder binnen gekomen dan begroot voor 2015. Met 

name is er minder uit acties binnen gekomen (€ 2.537) dan begroot (€ 6.000) 

In 2016 wordt extra aandacht aan fondsenwerving geschonken. 

Voor 2016 is het Mensa Fonds reeds van de volgende inkomsten verzekerd: 

Leden van de Club van 100 ( € 2.596) 

Opbrengsten van de Benefietveiling ( circa € 2.300,-) 

in totaal circa : € 4.900,-. 

Voor 2016 wordt met een gematigde groei in Club van 100 leden rekening gehouden. 

 

Uitgaven 

Aan uitgavenzijde is in 2015 in totaal € 2.703 minder uitgegeven dan begroot. 

De belangrijkste besparingen in 2015 zijn geweest: 

● Subsidieverlening, deze kwam € 1.000 lager uit dan begroot 

● De bestuurskosten, omdat bestuursleden, daar waar mogelijk, afzien van de hen 

toekomende declaraties. Dit resulteerde in een verlaging van de bestuurskosten met        

€ 852 

 

In 2016 verwachten wij meer (€ 2.000) aan subsidieverlening te kunnen doen dan in 2015   

(€ 1.000). 

Eind 2015 heeft het bestuur besloten om geen gebruik meer te maken van het afgeven van 

eenmalige machtigingen. Dit levert in de begroting voor 2016 een besparing van € 480 op. 

Aan controlekosten is voor 2016 een post van € 50 opgenomen ten behoeve van kosten voor 

de kascommissie. 

 

Resultaat 

De begroting voor 2016 laat een licht overschot zien. 
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7 - FINANCIELE INFORMATIE 

 

7.1 Fondsenwervingspercentage 

In 2015 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten 

opzichte van de opbrengsten daarvan) 20 %.  Hoewel wij al in 2014 besloten hebben om 

vooralsnog niet voor het CBF keurmerk te gaan, gaan wij wel uit van de doelstellingen van het 

CBF keurmerk. 

Het CBF hanteert 25% als maximum, wij blijven met ons kostenpercentage daaronder. 

 

7.2 Financieringsbronnen 

De financieringsbronnen bestonden in 2015 uit: 

 

Donaties 

In 2015 bestonden de donaties uit: 

● Giften van donateurs, waaronder tevens giften, gegeven tijdens diverse lokale 

activiteiten van Mensa of via de bank 

● Giften van bestuursleden ten laste van hun declaraties. 

In totaal kwam aan donaties een bijdrage binnen van € 1.193 

 

Club van 100 

In 2014 is de Club van 100 opgericht, waarvan de leden per notariële akte voor een periode 

van 5 jaar toezegden jaarlijks een gift te doneren van € 100,- (naast 100 minuten van hun 

tijd, zie ook 7.3). De Club van 100 zorgde in 2015 voor een bijdrage van € 2.596 (in  2014 was 

dit € 1.672) 

Dat het bedrag niet op gehele honderdtallen is afgerond, komt omdat een lid €8 per maand 

betaalt. 

 

Fondswerfacties 

In 2015 is de veiling niet meer door derden georganiseerd, maar door onszelf. Daarmee komt 

de opbrengst van de veiling onder fondswerfacties te staan in plaats van onder Acties derden. 

De opbrengst van de veiling was € 2087. 

De opbrengst van de fondswerfactie tijdens het oktober weekend (het raden van een 

hoeveelheid knikkers in een pot) en de verkoop van een Gouden pin-up kalender (Kalender 

uitgegeven tgv het 50-jarige bestaan van de Vereniging Mensa Nederland) leverde € 71 op. 
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Acties derden 

In 2015 werd een benefietdiner ten behoeve van het Mensa Fonds gehouden met een 

opbrengst van € 292, een kerstborrel op een boot in Zeeland (opbrengst € 65) en werd tijdens 

het Oktober Weekend een donatie van € 22,50 gedaan uit hoofde van barkaarten. 

In totaal kwam dankzij de acties van derden een bijdrage binnen van € 379,50 

 

 

 

Benefietdiner 2015. Foto: Archief Mensa Fonds 
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7.3 Waar staan wij nu ten opzichte van het Meerjarenplan 2013-2016 

 

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, net als in 2014, nog bevindt in 

fase 2.   

 

Het Mensa Fonds besteedde in 2014 aandacht aan fondsenwerving, 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,-. 

Daarnaast is het bijzonder dat zij zich verbinden aan het doneren van jaarlijks 100 

minuten van hun tijd voor het Mensa Fonds. Daarmee vormen zij ware ambassadeurs, 

een concept dat in 2015 verdere uitwerking krijgt. Voor de leden van de Club van 100 

zijn de giften zonder drempel aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. 

● Introductie van het Silver Friends programma. Om Silver Friend te worden, dient 

eenmalig € 1.000 gedoneerd te worden aan het Mensa Fonds. 

 

 

  

 

 Informele borrel na de award uitreiking 

Foto’s Liedeke Janssens 
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7.4 Besteding van het resultaat 

 

In 2015 bedroeg het resultaat - € 228. 

Het resultaat wordt ten laste van de overige reserves gebracht. 

Aangezien de kosten nu structureel lager liggen dan in 2014 is besloten de 

continuïteitsreserve op  € 2.500 te brengen. Daarmee zijn de kosten van beheer en 

administratie voor 2016 verzekerd. 

De overige reserves bedragen ultimo 2015 € 5.548 

 

Er zijn in 2015 geen donaties ten behoeve van specifieke bestemmingsfondsen ontvangen. 
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7.5 Balans en Staat van Baten en Lasten 2015 

De overzichten in de hiernavolgende opstellingen geven weer: 

● De balans per 31 december 2015 

● De realisatie van de baten en lasten in 2015 per 31 december. 

 

 

Balans 

Balans per 

31 december 2015

Balans per 

31 december 2014

Activa

1 Immateriele    Vaste    Activa

Automatisering € 0 € 0

Website € 0 € 0

€    0 €    0

2 Materiele    Vaste    Activa

Inventaris € 0 € 0

€    0 €    0

3 Financiele    Vaste    Activa

Leningen € 0 € 0

€ 0 € 0

4 Voorraden

Voorraden € 1.245 € 1.924

€ 1.245 € 1.924

5 Vorderingen

Vorderingen en vooruit betaalde bedragen € 206 € 480

€ 206 € 480

6 Liquide    middelen

Banken € 6.878 € 6.235

Spaarrekeningen € 0 € 0

Kas € 0 € 0

€    6.878 €    6.235

Totaal    Activa 8.329 8.639

Passiva

7 Reserves    en    Fondsen

Reserves

Continuiteitsreserve € 2.500 € 4.276

Overige reserves € 5.548 € 4.000

€    8.048 €    8.276

Fondsen

Bestemmingsfondsen € 0 € 0

€    0 €    0

8 Kort lopende schulden

Vooruit ontvangen € 80 € 363

Toezeggingen € 0 € 0

Crediteuren € 0 € 0

Overige Schulden € 201 € 0

€    281 €    363

Totaal    passiva 8.329 8.639
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Exploitatie Exploitatie Begroting

Staat van baten en lasten 2015 2014 2015

Baten

9 Baten    uit    eigen    fondsenwerving

9.1 Silver Friends € 1.000 € 0 € 0

9.2 Donaties € 1.306 € 1.709 € 2.700

9.3 Club van 100 € 2.596 € 1.672 € 3.400

9.4 Nalatenschappen € 0 € 0 € 0

€    4.902 €    3.381 €    6.100

10 Baten    uit    acties:

10.1 Fondswerfacties € 2.158 € 430 € 4.000

10.2 Acties derden € 380 € 3.014 € 2.000

€    2.537 €    3.444 €    6.000

11 Subsidies    overheden

11.1 Subsidies € 0 € 0 € 0

€    0 €    0 €    0

12 Rentebaten    en    baten    uit    beleggingen

12.1 Rente en baten uit beleggingen € 0 € 0 € 0

€    0 €    0 €    0

Som    der    baten €    7.439 €    6.825 12.100                            

Lasten

13 Besteed    aan    doelstelling

13.1 Awards € 3.099 € 4.264 € 4.000

13.2 Subsidieverlening € 1.000 € 4.980 € 2.000

13.3 Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten € 0 € 304 € 0

€    4.099 €    9.548 €    6.000

14 Voorlichting    &    PR

14.1 Voorlichting en PR € 245 € 356 € 0

€    245 €    356 €    0

15 Diverse

15.1 Afschrijvingen € 679 € 113 € 649

€    679 €    113 €    649

16 Besteed    aan    Werving    baten

16.1 Kosten eigen fondsenwerving € 424 € 33 € 500

16.2 Kosten acties derden € 0 € 0 € 0

16.3 Kosten ter verkrijging Subsidies overheden € 0 € 0 € 0

16.4 Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen € 0 € 0 € 0

€    424 €    33 €    500

17 Beheer    en    administratie

17.1 Bestuurskosten € 348 € 1.468 € 1.200

17.2 Verzekeringen € 787 € 921 € 921

17.3 Uitbesteding Financiele administratie € 1.085 € 1.387 € 1.100

€    2.220 €    3.777 €    3.221

Som    der    lasten € 7.667 € 13.827 €    9.721

Saldo    staat    van    Baten    en    Lasten €    228- €    7.002- €    2.379



Jaarverslag Stichting Mensa Fonds 2015     © Stichting Mensa Fonds    Pagina 24 van 27 

  

 

 

7.6 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. 

 

7.7 Analyse van het financiële resultaat 

Ten opzichte van de begroting 2015 werd in 2015: 

● aan Baten € 4.661 minder ontvangen 

● aan Doelstellingen € 1.901 minder besteed 

● aan Voorlichting en PR  € 245 meer besteed 

● aan Werving Baten € 76 minder besteed 

● aan Beheer en Administratie  € 1.001 minder besteed 

 

Er is een negatief saldo van € 228. 

 

7.8 Toelichting op Staat van Baten en Laten 

 

Voor wat betreft de Batenkant 

In de begroting van 2015 werd uitgegaan van substantiële bijdragen aan donaties en 

bijdragen uit acties. Dat deze niet volledig werden gerealiseerd, is in belangrijke mate het 

resultaat van het feit dat er te weinig tijd is besteed aan fondsenwerving. 

 

Voor wat betreft de Lastenkant 

 

Aan subsidieverlening werd € 1.000 minder besteed dan begroot. De belangrijkste reden 

daartoe was dat wij bewust een rem gezet hebben op de subsidieaanvragen, gezien de positie 

van het fonds. 

Er werd in 2015  één subsidie ter waarde van €  1.000 toegekend. 

 

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. Het 

grootste deel van de kosten voor “Beheer en Administratie” bestaat uit de uitbesteding van de 

financiële  administratie. 

 

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. 
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7.9 Toelichting op de Balans 

 

Op de balans 31 december 2015 worden de volgende posten niet van toepassing geacht:  

Automatisering, Website, Inventaris en Leningen. Deze posten worden wel op de balans 

vermeld vanwege eventuele toekomstige ontwikkelingen.  

 

 

 

Kavel van de Mensa Fonds veiling 2015. In 2015 was de veiling opnieuw succesvol (en 2016 ook!). 
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8 - FINANCIELE JAARREKENING 2015 

De uitgebreide Financiële Jaarrekening 2015 is te downloaden vanaf de website: 

http://mensafonds.nl/index.php/financien. 
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Colofon 

 

 

 

 

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 

Reelaan 13A  

Bosch en Duin 

 

Bankgegevens: 

 

IBAN:  NL16 INGB 0008 8771 72 

BIC:  INGBNL2A  

 

Kamer van koophandel 

KvK: 57 78 92 90 

 

Tekst  

Door het bestuur gezamenlijk opgesteld en vorm gegeven. 

 

Bron foto’s 

Fotoarchief Mensa Fonds. 

 


