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Subsidie aanvragen bij het Mensa Fonds 
 

1. Doel.  

Stichting Mensa Fonds heeft als doel het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot  

hoge algemene intelligentie, belangenbehartiging ten behoeve van mensen met een hoge  

algemene intelligentie en aanmoediging van bijzondere prestaties door of ten behoeve van  

mensen met een hoge intelligentie binnen Nederland.  

Dit willen we bereiken door, o.a., het ondersteunen van initiatieven die:  

• de betekenis van hoge algemene intelligentie zichtbaar maken voor de samenleving;  

• door middel van onderzoek en best practices het optimaal benutten van zeer hoge  

intelligentie beogen;  

• bijdragen aan positievere beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke  

kansen  

 

2. Randvoorwaarden.  

 

2.1 Wie kan subsidie aanvragen?  

 

De te verlenen subsidies van het Mensa Fonds kunnen w orden aangevraagd door zowel  

professionals (particulieren) als organisaties. De ei ndverantwoordelijkheid voor het project of  

initiatief ligt bij de professional of de organisatie die de subsidie ontvangt.  

 

2.2 Welk bedrag kan aangevraagd worden?  

Het begrote bedrag voor deze fase is maximaal €1500,- per initiatief of project. Het aan te vragen  

budget dient in overeenstemming te zijn met de omvang en het ambitieniveau van het  betreffende 

project. Subsidiegelden mogen worden besteed aan het ontwikkelen en of het  uitdragen of ver-

spreiden van kennis met betrekking tot hoge algemene intelligentie. Niet subsidiabel zijn bedrijfsin-

vesteringen zoals ruimte, apparatuur, ICT systemen e.d..  

 

3. Beoordelingsprocedure.  

 

3.1 Inhoudelijke criteria.  

 

De ingediende subsidieaanvragen zullen worden beoordeeld door het bestuur van het Mensa  

Fonds op de relevantiecriteria en op de verhouding tussen te verwachten kosten en baten.  

  



Relevantiecriteria:  

• de initiatieven moeten ondersteunend zijn aan de speerpunten van het Mensa Fonds;  

• (de initiatieven moeten) voldoende uitstraling hebben naar een maatschappelijke context,  

zodat ze een bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s of bijdragen aan het  

vergroten van de naamsbekendheid van het Mensa Fonds; 

• de initiatieven moeten tastbare doelen dienen zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een  

website, pr materiaal, registraties etc.  

• initiatieven ten gunste van individuele doelstellingen worden niet gehonoreerd;  

• initiatieven zijn bij voorkeur gericht op volwassenen en ouderen.  

 

3.2 Procedure  

 

Aanvragen kunnen worden ingediend door gebruik te maken van het Aanvraagformulier  

subsidieverlening Mensa Fonds, te downloaden via de website.  

Zodra de aanvraag is ontvangen, zal een bevestiging worden verzonden naar de aanvrager.  

Binnen 6 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag zal de beoordeling plaatsvinden en  

worden teruggekoppeld naar de aanvrager.  

 

4. Informatie.  

Voor vragen met betrekking tot het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met  

subsidie@mensafonds.nl .  

Informatie over de doelstellingen van het Mensa Fonds, aanvraagformulieren en de  

subsidievoorwaarden kunt u vinden op de website van het Mensa Fonds: www.mensafonds.nl 

 

 


