Nieuwsbrief Mensa Fonds
ANBI-status
Stichting Mensa Fonds is door de belastingdienst
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Voor u als donateur betekent dit dat u
uw gift mag aftrekken van de inkomsten– of vennootschapsbelasting. Voor ons heeft de ANBIstatus als voordeel dat we geen schenkbelasting
hoeven te betalen over uw gift en ook niet wanneer we een geldbedrag uitkeren.
Nu de ANBI-status is bevestigd, wordt er gewerkt
aan een factuur die naar de Founding Friends kan
worden verstuurd. Alvast hartelijk dank voor uw
gift!
Awards
In het najaar willen we de eerste awards gaan
uitreiken aan mensen die voor hoogbegaafden
van speciale betekenis zijn geweest in onderwijs
of werk, of die een belangrijke maatschappelijke
prestatie hebben geleverd. De jury wordt binnenkort geïnstalleerd. Zij gaan uiteindelijk uit de
nominaties de winnaars selecteren. Van deze
eerste uitreiking willen we een bijzonder evenement maken.
Zou u dit evenement willen sponsoren? Neem
dan contact op met voorzitter@mensafonds.nl.

Kort nieuws
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de
website. We verwachten op zeer korte
termijn online bereikbaar te zijn via
www.mensafonds.nl.
Vrijwilligers gezocht! Stichting Mensa Fonds is
voortdurend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Spreken de doelstellingen van het fonds je
aan? Wil jij een steentje bijdragen aan fondsenwerving, PR of onze awardprogramma’s? Je
kunt ons een e-mail sturen of persoonlijk aanspreken. Meer informatie zal op korte termijn
beschikbaar zijn op de website.
Om op een ludieke manier meer bekendheid te
creëren, delen we regelmatig spaarpotjes uit. Bijvoorbeeld tijdens de Algemene Vergadering en de
Annual Gathering van de
Vereniging Mensa Nederland. Het is leuk om te
zien dat de spaarpotjes
steeds vaker op onverwachte plekken opduiken.
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Wie is Dirk Hanke?
De secretaris van Stichting Mensa Fonds stelt
zich voor: “Ik ben geboren en getogen in het
Oosten van Duitsland. Tijdens mijn studie was ik
al actief bij AIESEC, een non-profitorganisatie
die voor studenten bemiddeld voor stages in het
buitenland en daaromheen een cultureel programma ter plaatse organiseert. Ik was eerst
lokaal actief, vervolgens nationaal en later full
time als financieel directeur. Vanwege deze
functie ben ik naar Nederland verhuisd. Wat betreft werk was ik met name in het financiële en
risicomanagement actief. Nu ben ik risk manager bij Vesting Finance. Naast mijn werk ben ik
politiek actief en maak ik voldoende tijd vrij
voor sport, reizen, vrienden en nog veel meer.
Het Mensa Fonds vind ik een uitstekend initiatief. Ik ben ervan overtuigd dat we dit met het
nodige geduld goed kunnen neerzetten.”
Contact
Kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief doorsturen of
een e-mail sturen naar pr@mensafonds.nl. Wij
zorgen er dan voor dat de geïnteresseerde de
nieuwsbrief voortaan automatisch ontvangt.

