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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Balans

Balans per
31 december 2018

Balans per
31 december 2017

Activa
1 Immateriele Vaste Activa
1.1
Automatisering
1.2
Website

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0

Voorraden

€ 224
€ 224

€0
€0

Vorderingen en vooruit betaalde bedragen

€ 500
€ 500

€ 500
€ 500

2 Materiele Vaste Activa

2.1

Inventaris

3 Financiele Vaste Activa

3.1

Leningen

4 Voorraden
4.1
5 Vorderingen

5.1

6 Liquide middelen

6.1
6.2
6.3

Banken
Spaarrekeningen
Kas

Totaal Activa

€ 14.928
€0
€0
€ 14.928
€ 15.652

€ 14.193
€0
€0
€ 14.193
€ 14.693

€ 2.500
€0
€ 11.152
€ 13.652

€ 2.500
€0
€ 11.677
€ 14.177

€0
€0

€0
€0

€0
€ 2.000
€0
€0
€ 2.000

€ 16
€ 500
€0
€0
€ 516

€ 15.652

€ 14.693

Passiva
7 Reserves en Fondsen
Reserves

7.1
7.2
7.3

Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Fondsen

7.4

Bestemmingsfondsen

8 Kort lopende schulden

8.1
8.2
8.3
8.4

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen
Toezeggingen
Crediteuren
Overige Schulden

Totaal passiva

De stand van de reserves van Stichting Mensa Fonds bedraagt per ultimo € 13.652.
Daarmee zijn de reserves vergeleken met ultimo 2017 met € 525 afgenomen.
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
Exploitatie
2018

Staat van baten en lasten

Exploitatie
2017

Baten
9 Baten uit eigen fondsenwerving

9.1
9.2
9.3
9.4

Silver Friends
Donaties
Club van 100
Nalatenschappen

€0
€ 724
€ 2.800
€0
€ 3.524

€ 2.000
€ 2.971
€ 3.000
€0
€ 7.971

€ 4.393
€ 345
€ 4.738

€ 3.680
€ 1.155
€ 4.835

€0
€0

€0
€0

€0

€0

€0
€ 8.262

€0
€ 12.805

€ 5.077
€ 2.500
€0
€0
€0
€ 7.577

€ 4.444
€ 1.000
€0
€0
€0
€ 5.444

€ 154
€ 154

€ 22
€ 22

€ 112
€ 100
€ 212

€ 566
€0
€ 566

€ 155
€0
€0
€0
€ 155

€ 443
€0
€0
€0
€ 443

€ 337
€ 321
€0
€ 30
€ 688
€ 8.787

€ 215
€ 321
€0
€ 45
€ 581
€ 7.057

10 Baten uit acties:

10.1
10.2

Fondswerfacties
Acties derden

11 Subsidies overheden

11.1

Subsidies

12 Rentebaten en baten uit beleggingen
12.1
Rente en baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten
13 Besteed aan doelstelling

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Awards
Financiële ondersteuning
Eigen initiatieven t.b.v. Grijs Goud
Eigen initiatieven t.b.v. HB en werk
Eigen initiatieven t.b.v. Overige speerpunten

14 Voorlichting & PR
14.1
Voorlichting en PR
15 Diverse

15.1
15.2

Afschrijvingen
Afschrijvingen op oninbare vorderingen

16 Besteed aan Werving baten

16.1
16.2
16.3
16.4

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten ter verkrijging subsidies overheden
Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen

17 Beheer en administratie

17.1
17.2
17.3
17.4

Bestuurskosten
Verzekeringen
Uitbesteding Financiele administratie
Controlekosten

Som der lasten
Saldo staat van Baten en Lasten

€ 525-

Het resultaat van het boekjaar bedraagt € (525).
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€ 5.748

3

ALGEMENE TOELICHTING

3.1
Algemene toelichting
De naam van de stichting is Stichting Mensa Fonds, verder genoemd de Stichting, is statutair
gevestigd in ’s-Gravenhage, kantoorhoudende aan de Trompenburgstraat 6-G, 1079 TX
Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 577.892.90.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3.2
Doel
Het doel van de Stichting is het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot hoge
algemene intelligentie (veelal benoemd als hoogbegaafdheid), belangenbehartiging ten behoeve
mensen met een hoge algemene intelligentie en aanmoediging van bijzondere prestaties door of
ten behoeve van mensen met een hoge intelligentie binnen Nederland of in samenwerking met
Mensa Fondsen in andere landen.
3.3
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 8 personen. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. De
voorzitter is mw. G. van Geffen.
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4

GRONDSLAGEN VOOR ACTIVA EN PASSIVA

4.1
Algemeen
Hoewel de Stichting zich nog in een kleinschalige vorm bevindt is de jaarrekening 2018 zoveel als
mogelijk opgesteld volgens de richtlijn RJ650 “Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen voor
de Jaarverslaggeving”.
4.2
Immateriële vaste activa
Eventuele immaterië le activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, onder aftrek van
afschrijvingen.
Eventuele gekochte computersoftware en websiteontwikkelingen worden geactiveerd tegen
verkrijgingprijs en afgeschreven over de geschatte economische levensduur.
4.3
Materiële vaste activa
Eventuele materië le vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs onder aftrek van
lineaire afschrijving gedurende de verwachtte toekomstige gebruiksduur.
4.4
Voorraden
Eventuele voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingprijs tegen de reë le waarde.
4.5
Vorderingen
Eventuele vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reë le waarde.
Bij vermoeden van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.
4.6
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en direct opeisbare spaar- en banktegoeden en worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
4.7
Reserves en fondsen
Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in reserves en fondsen.
Continuïteitsreserve
Een continuïteitsreserve wordt gereserveerd voor dekking van risico’s op de korte termijn t.b.v.
de jaarlijkse eigen organisatiekosten: “Beheer en Administratie”.
Bestemmingsreserves
Een deel van de reserves zijn bestemd voor gespecificeerde doelen.
Overige reserves
De reserves die niet bestemd zijn voor continuïteitsreserve en/of bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Specifieke fondsen, ten behoeve waarvan toewijsbaar door derden donaties aan de Stichting
worden geschonken.
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5

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN SALDO VAN BATEN EN LASTEN

5.1
Algemeen
Ontvangsten en baten worden in de staat van baten en lasten toegekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Het saldo van baten en lasten is het verschil tussen baten en lasten over het
jaar.
5.2

Verantwoording van baten
Baten
De ontvangsten of toegezegde gelden worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q.
toezegging.
Baten Eigen fondswerving
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors/donateurs, zijnde bijdragen waar geen evenredige
tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord
als baten uit eigen fondsenwerving.
Indien echter sprake is van een door de sponsor/donateur opgezette actie waarvan de nettobate toevalt aan de Stichting, die zelf geen risico draagt met betrekking tot deze actie, is sprake
van baten uit acties van derden.
Binnen de baten uit eigen fondsenwerving worden in de toelichting afzonderlijk vermeld de
opbrengsten uit: Silver Friends, Donaties, Club van 100 en Nalatenschappen.
Baten uit acties
Fondswerfacties
Baten uit acties, georganiseerd door de Stichting, waarbij de Stichting risico draagt, worden
verantwoord in Fondswerfacties.
De opbrengsten worden bruto opgenomen in de staat van baten en lasten.
De kosten, die met de fondswerfacties gepaard gaan, worden opgenomen in de kosten Eigen
Fondsenwerving.
Acties derden
De ontvangen bijdragen uit nationale loterijen, puzzelacties en andere acties door derden
uitgevoerd en dergelijke en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen worden als
‘baten uit acties van derden’ verantwoord voor het door de Stichting ontvangen bedrag.
Verwerking vindt plaats in het jaar waarin de bate uit de actie van derden is ontvangen dan
wel door die derde is toegezegd.
De eventueel door de Stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden
in de staat van baten en lasten onder ‘kosten van acties derden’ verantwoord.
Onder acties van derden vallen uitsluitend acties waarvoor de Stichting geen risico draagt.
Baten uit Subsidies overheden
Eventuele overheidssubsidies worden als bruto opbrengsten opgenomen zonder aftrek van
kosten.
De eventuele kosten ter verkrijging van de subsidies worden vermeld onder:
Lasten: Besteed aan doelstelling: Subsidieverlening.
Baten m.b.t. rente en beleggingen
Eventuele rentebaten en baten uit beleggingen worden als bruto opbrengsten opgenomen.
De eventuele kosten ter verkrijging daarvan worden separaat vermeld onder:
Lasten: Besteed aan Werving: Kosten van beleggingen.

5.3

Verantwoording van lasten
Lasten
De bestedingen worden verantwoord in het jaar, waarin de verplichtingen in relatie met de in
dat jaar te realiseren uitgaven c.q. verplichting zijn aangegaan.
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Besteed aan doelstellingen
Awards
Alle bestedingen, gepaard gaande met het toekennen en uitreiken van de jaarlijkse Awards
worden hier bruto verantwoord.
De bestedingen bestaan uit geldprijzen, materiaalkosten, reis- en verblijfkosten voor de door
derden uitgevoerde jurering en uitreiking.
Subsidieverlening
Alle aan derden toegekende subsidiebedragen worden onder deze post verantwoord.
Tegenover de door de Stichting aan de evaluatie en beoordeling van de ingediende
subsidieaanvragen bestede uren staat geen vergoeding.
Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten
Alle bestedingen, die de Stichting toewijsbaar uitgeeft aan eigen initiatieven ter ondersteuning
van de doelstellingen van de Stichting, worden verantwoord in Eigen initiatieven t.b.v.
speerpunten.
Voorlichting en PR
Alle bestedingen ten behoeve van voorlichting van de doelstellingen van de Stichting en het
trekken van aandacht aan de Stichting worden hier verantwoord.
Besteed aan werving van baten
Kosten eigen fondsenwerving
Alle bestedingen t.b.v. het verkrijgen van baten uit eigen fondsenwervingen worden hier
verantwoord.
Het streven van de Stichting is, dat het fondswerfpercentage, zijnde de kosten van de eigen
fondswerving gedeeld door de baten uit eigen fondswervingen, maximaal 25 % bedraagt.
Kosten acties derden
De eventueel door de Stichting in het kader van een actie van derden betaalde kosten worden
in de staat van baten en lasten onder ‘kosten van acties derden’ te worden verantwoord.
Kosten ter verkrijging Subsidies overheden
De eventuele kosten ter toewijsbare verkrijging van subsidies worden hier verantwoord.
Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen
De eventuele kosten ter toewijsbare verkrijging van baten uit rente en beleggingen worden
hier verantwoord.
Beheer en administratie

1.
2.
3.
4.

Kosten Beheer en Administratie
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de Stichting maakt in het kader van de
(interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de
doelstelling of de werving van baten, bestaande uit:
Bestuurskosten, met name kosten voor het aanhouden van een bankrekening en reis- en
verblijfkosten
Verzekeringen, met name de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
Uitbesteding Financiële administratie (momenteel niet van toepassing)
Controlekosten, uitgevoerd door de kascommissie
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6

TOELICHTING OP DE BALANS 31 DECEMBER 2018
31 december 2018

31 december 2017

1 Immateriele Vaste Activa

Automatisering
Website

€0
€0
€0

€0
€0
€0

In 2018 zijn geen investeringsbestedingen gespendeerd aan automatiseringskosten, aan de
website of anderszins in immaterië le activa. Onderhoud en ontwikkelingen in de ICT infrastructuur worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.

31 december 2018

31 december 2017

2 Materiele Vaste Activa

Inventaris

€0
€0

€0
€0

In 2018 zijn geen investeringskosten gespendeerd aan inventaris.

31 december 2018

31 december 2017

3 Financiele Vaste Activa

Leningen

€0
€0

€0
€0

In 2018 zijn door de Stichting geen leningen aan derden verstrekt.

31 december 2018

4 Voorraden
4.1

Voorraden

31 december 2017

€ 224
€ 224

€0
€0

In 2018 zijn t.b.v. PR-activiteiten en fondswerfacties kleine zaklampjes aangeschaft. De
verkrijgingprijs bedroeg € 336 en wordt over 3 kalenderjaren afgeschreven.
In 2018 werd hierop € 112 afgeschreven waarmee aan het eind van het jaar nog € 224 op de
balans staat.

31 december 2018

31 december 2017

5 Vorderingen

5.1

Vorderingen en vooruit betaalde bedragen

€ 500
€ 500

€ 500
€ 500

Op 31 december 2018 stond bij de Stichting voor € 500 aan vorderingen uit met betrekking tot de
Club van 100 inzake nog niet betaalde bijdragen voor het jaar 2018.
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31 december 2018

31 december 2017

6 Liquide middelen

6.1
6.2
6.3

Banken
Spaarrekeningen
Kas

€ 14.928
€0
€0
€ 14.928

€ 14.193
€0
€0
€ 14.193

Het op 31 december 2018 aanwezige banksaldo is dagelijks opvraagbaar.
31 december 2018

31 december 2017

7 Reserves en Fondsen
Reserves

7.1
7.2

Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves

7.3

Overige reserves

€ 2.500
€0

€ 2.500
€0

€ 11.152
€ 13.652

€ 11.677
€ 14.177

€0

€0

€0

€0

Fondsen

7.4

Bestemmingsfondsen

Continuïteitsreserve
De gereserveerde continuïteitsreserve dient als financiële buffer voor het kunnen voldoen door de
Stichting van de vaste lasten voor het komende jaar.
Bestemmingsreserves
Er zijn geen reserves die voor gespecificeerde doelen dienen.
Overige reserves
De overige reserves zijn per balansdatum beschikbaar voor de doelstellingen van de Stichting in
het volgende jaar.
Bestemmingsfondsen
Er zijn in 2018 door derden geen donaties met een specifieke doelstelling verricht.
31 december 2018

31 december 2017

8 Kort lopende schulden

8.1
8.2
8.3
8.4

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen
Toezeggingen
Crediteuren
Overige Schulden

€0
€ 2.000
€0
€0

€ 16
€ 500
€0
€0

€ 2.000

€ 516

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen
Er stonden op de balansdatum geen boekingen open.
Toezeggingen
In 2018 is € 2.500 aan twee ontvangers van financiële ondersteuning toegezegd, waarvan in dit
boekjaar € 500 uitgekeerd is. Het restant wordt in 2019 uitgekeerd.
Crediteuren
Er stonden op de balansdatum geen boekingen open.
Overige Schulden
Er zijn geen overige schulden op de balansdatum aanwezig.
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7

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
2018

2017

9 Baten uit eigen fondsenwerving

9.1
9.2
9.3
9.4

Silver Friends
Donaties
Club van 100
Nalatenschappen

€0
€ 724
€ 2.800
€0
€ 3.524

€ 2.000
€ 2.971
€ 3.000
€0
€ 7.971

Silver Friends
In 2018 hebben wij geen Silver Friends mogen verwelkomen.
Donaties
Het bedrag aan donaties bestaat uit girale giften van donateurs, alsmede spontaan gegeven
donaties tijdens diverse lokale activiteiten van Vereniging Mensa Nederland. In 2017 was (in
tegenstelling tot 2018) sprake van een eenmalige hoge donatie, dat verklaart de daling onder
donaties.
Club van 100
In 2018 hebben wij geen nieuwe leden van de Club van 100 mogen verwelkomen.
Een lid heeft aangegeven met terugwerkende kracht tot 2017 zijn lidmaatschap op te zeggen,
daarnaast heeft een ander lid zijn lidmaatschap in 2018 opgezegd.
De niet betaalde bijdrage over 2017 is onder 15.2 “Afschrijvingen op oninbare vorderingen”
verwerkt.
Per ultimo boekjaar komt het totaal van Club van 100 leden op 24. Eén van deze leden betaalt
geen bijdrage van € 100, maar jaarlijks € 500.
Daarmee zorgde de Club van 100 leden in 2018 voor een bijdrage van € 2.800.
2018

2017

10 Baten uit acties:

10.1
10.2

Fondswerfacties
Acties derden

€ 4.393
€ 345

€ 3.680
€ 1.155

€ 4.738

€ 4.835

Eigen Fondswerfacties
De eigen fondswerfacties bestonden uit:
• Het organiseren van de veiling met een opbrengst van € 3.020
• De verkoop van wijn uit een door derden beschikbaar gestelde wijnkavel met een
opbrengst in 2018 van € 240
• Het organiseren van diners bij de voorzitter thuis met een opbrengst van € 975
• De verkoop van door een derde beschikbare hoeveelheid boeken met een opbrengst in
2018 van € 157,50
In totaal kwamen er bijdragen binnen ten bedrage van € 4.392,50.
Acties derden
De acties derden bestonden uit :
• De organisatie van een Wijnproeverij met een opbrengst van € 130
• De “Bootborrel” met een opbrengst van € 200
• Een donatie van € 15,25 gedaan uit hoofde van de traditionele barkaartenactie tijdens het
Oktober Weekend.
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2018

2017

11 Subsidies overheden

11.1

Subsidies

€0
€0

€0
€0

In 2018 werden inzake Subsidies overheden geen inkomsten ontvangen.

2018

12 Rentebaten en baten uit beleggingen
12.1
Rente en baten uit beleggingen

2017

€0
€0

€0
€0

In 2018 werden geen rentebaten en baten uit beleggingen ontvangen.
2018

2017

13 Besteed aan doelstelling

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Awards
Financiële ondersteuning
Eigen initiatieven t.b.v. Grijs Goud
Eigen initiatieven t.b.v. HB en werk
Eigen initiatieven t.b.v. Overige speerpunten

€ 5.077
€ 2.500
€0
€0
€0
€ 7.577

€ 4.444
€ 1.000
€0
€0
€0
€ 5.444

Awards
De kosten besteed aan de Awards 2018 bestaan uit:
• Geldprijzen
• Materiaalprijzen
• Kosten van catering
• Kosten accommodatie
• Overige kleine uitgaven
In 2018 waren in tegenstelling tot 2017 de kosten van de accommodatie voor onze rekening
terwijl wij dit jaar een sponsor hadden voor het bittergarnituur bij de borrel.
Dit resulteert in een totaal besteding aan de Awards van € 5.077.
Financiële ondersteuning
In 2017 werden 5 verzoeken voor subsidie ingediend, waarvan er 2 voldeden aan de
toekenningcriteria.
Eigen initiatieven t.b.v. speerpunten
Het speerpunt Grijs Goud is gecontinueerd in 2018.
In 2018 zijn evenals in 2017 geen kosten voor dit speerpunt ten laste gekomen van het fonds.
Het speerpunt voor HB en werk is eveneens in 2018 gecontinueerd.
In 2018 zijn geen kosten voor dit speerpunt ten laste van het fonds gekomen.
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14 Voorlichting & PR
14.1
Voorlichting en PR

2018

2017

€ 154
€ 154

€ 22
€ 22

In 2018 hebben wij, in lijn met ons lange termijn plan, meer kosten gemaakt om ons fonds onder
het voetlicht te brengen. De deelname aan de NRC Charity Awards is daar een goed voorbeeld van.
De kosten van deze deelname die ten laste van de rubriek Voorlichting&PR komen zijn nihil.
Wel hebben wij advertentieruimte op Sociale Media gekocht ad € 51 en wij hebben ook de
studenten van de Willem de Koning Academie die voor ons de campagne voor de NRC Charity
Awards uitgewerkt hebben een blijk van waardering ad € 55 gegeven.
Wij hebben een boek van een van de ontvangers van financiële ondersteuning verloot onder
lezers van de nieuwsbrief a raison van € 22.
Tenslotte hebben wij voor de SlimmerIQ quiz ook gebruik gemaakt van advertentiemogelijkheden
op Sociale Media (€ 25).
2018

2017

15 Diverse

15.1
15.2

Afschrijvingen
Afschrijvingen op oninbare vorderingen

€ 112
€ 100
€ 212

€ 566
€0
€ 566

In 2018 zijn t.b.v. PR-activiteiten en fondswerfacties kleine zaklampjes aangeschaft. De
verkrijgingprijs bedroeg € 336 en wordt over 3 kalenderjaren afgeschreven.
De afschrijving in 2018 bedraagt € 112 waarmee aan het eind van het jaar nog € 224 op de balans
open staat.
In 2018 is gebleken dat een van de Club van 100 leden zijn lidmaatschap met terugwerkende
kracht tot 2017 wilde stoppen. Dit resulteerde in de afschrijving op de openstaande vordering van
de niet meer te ontvangen bijdrage over 2017.

2018

2017

16 Besteed aan Werving baten

16.1
16.2
16.3
16.4

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten ter verkrijging subsidies overheden
Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen

€ 155
€0
€0
€0
€ 155

€ 443
€0
€0
€0
€ 443

Kosten eigen fondswervingen
De kosten t.b.v. eigen fondswervingen bestonden uit kosten die betrekking hadden op de
organisatie van de veiling. In 2017 betrof dit de huur van de locatie (€ 62 ) het organiseren van
een wandeltocht voorafgaand aan de veiling voor bezoekers van de veiling (€ 70) en een blijk van
waardering voor de veilingmeester (€ 23).
Het fondsenwerfpercentage komt uit op 3,5 % (12,0% in 2017) waarmee we fors onder de norm
van 25% uitkomen.
Kosten acties derden
De acties van derden hadden geen kosten ten laste van de Stichting tot gevolg.
Kosten ter verkrijging Subsidies overheden
Jaarrekening Stichting Mensa Fonds 2018
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De Stichting heeft in 2018 geen uitgaven in deze gehad.
Kosten van rentebaten en baten uit beleggingen
De Stichting heeft in 2018 geen uitgaven in deze gehad.
2018

2017

17 Beheer en administratie

17.1
17.2
17.3
17.4

Bestuurskosten
Verzekeringen
Uitbesteding Financiele administratie
Controlekosten

€ 337
€ 321
€0
€ 30
€ 688

€ 215
€ 321
€0
€ 45
€ 581

Bestuurskosten
Reis- en verblijfkosten van bestuursleden, die gedeclareerd worden volgens vastgelegde
declaratieregels, alsmede presentjes bij afscheid neming van bestuursleden. In totaal bedroeg dit
€ 20.
Bankkosten, deze bedroegen in 2018 € 130.
Kosten van het gebruik van de domeinnaam en de hosting ad € 186 (in 2017 € 62).
De kosten voor hosting zijn fors hoger dan in 2017.
Dit heeft te maken dat wij door benodigde uitbreiding van functionaliteit in de site overgegaan
zijn naar een zwaardere versie van webhosting.
Verzekeringen
Dit zijn de kosten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Uitbesteding Financiële administratie
In 2016 is gekozen om de financiële administratie niet meer uit te besteden maar deze zelf ter
hand te nemen, hetgeen in 2018 resulteerde dat er geen kosten meer verbonden zijn aan dit
onderdeel.
Controlekosten
Deze kosten behelzen de kosten van een blijk van waardering in de vorm van een boek voor de
leden van de kascommissie die hun werkzaamheden onbezoldigd uitvoeren.
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BEOORDELINGSVERKLARING KASCOMMISSIE
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Bij besluit van de bestuursvergadering van 10 juni 2015 zijn Mike Muller en Hans Wegman, benoemd
in de kascommissie van Stichting Mensa Fonds. Per 13 september 2017 is Willem van der Putten in
deze commissie benoemd.
We hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het jaar 2018 onderzocht.
Wij zijn hierbij uitgegaan van de stukken zoals deze ons zijn aangeboden door de penningmeester. Dit
betreft de complete boekhouding, inclusief de bankafschriften. Daarnaast heeft de penningmeester ons
daar waar gevraagd een heldere toelichting verschaft.
Op basis van hetgeen wij hebben gezien kunnen wij concluderen dat deze stukken een getrouw beeld
geven van het handelen van het bestuur en dat de financiële administratie naar eer en geweten gevoerd
wordt.
Wij bedanken de penningmeester voor zijn inzet.
Getekend op 11 februari 2019 te Rotterdam,

Mike Muller
Wegman
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Willem van der Putten

Hans
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