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Voorwoord
For the benefit of humanity: met deze grote woorden werd kort na de Tweede Wereldoorlog Mensa
opgericht. Het bijzondere talent van een zeer hoge algemene intelligentie moest toch in staat zijn om
de wereld beter te maken. Na de vele verwoestingen en gruwelijkheden snakte die wereld daarnaar.
Inmiddels zijn we vele decennia verder. De wens om hoge intelligentie niet alleen voor het eigen
leven maar ook voor het algemeen nut in te zetten, leeft nog steeds bij heel veel mensen: ook bij de
ambassadeurs, de sympathisanten, de vrijwilligers en de bestuursleden van het Mensa Fonds.
Vanzelf gaat die wens niet in vervulling. Niet alleen moet je er wat voor doen, het is tevens belangrijk
de koers goed te bewaken. Ons land kende van oudsher een cultuur waarin hoogbegaafdheid weinig
plek kreeg. Wie slim was, kwam er vanzelf wel. Erover praten leidde al snel tot een etiket als
arrogantie, of tot het vooroordeel dat die arme slimmerik weinig sociale vaardigheden zou hebben.
De laatste jaren waait er een positievere wind. Er zijn IQ-quizzen op televisie, hoogbegaafdheid is een
erkend onderdeel geworden van passend onderwijs en hoogbegaafdheid op het werk is een nog
weinig ingevuld, maar wel steeds meer aanwezig thema. Daarbij komt ook naar voren dat het in het
onderwijs of op het werk zeker niet vanzelf gaat. Er zijn problemen en die kunnen indringend zijn.
Het laatste jaar heeft dit betekend dat het publieke debat over hoogbegaafdheid nogal eens
probleem-gedomineerd werd. Het risico is dan dat de recente positievere wind een tikje guur wordt.
Het is zaak om te midden van deze bewegingen de koers om hoge intelligentie te laten werken ‘for
the benefit of humanity’ stevig vast te houden. Problemen van leerlingen en werknemers zijn er om
op te lossen maar ze vormen niet het eindpunt. De ambities liggen verder en hoger.
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van het Mensa Fonds. Wij vertrouwen erop dat het een volgende
stap is op weg naar het inzetten van talent voor een betere wereld. Graag bedanken we hier
iedereen die dat vertrouwen deelde en met het Mensa Fonds op weg ging om de doelen waar te
maken. In dat vertrouwen gaan we graag ook de komende jaren met u samen aan de slag.

Grethe van Geffen, voorzitter
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1

Visie en missie van Stichting Mensa Fonds

In 2016 werd het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de visie en
missie zoals geformuleerd bij de oprichting van het Mensa Fonds in 2013 leidend: 1
Missie: waarom bestaan wij?
Het Mensa Fonds erkent, stimuleert en communiceert excellentie in menselijke intelligentie
in Nederland.

Visie: wat willen wij bereiken?
Het Mensa Fonds heeft als doel:
- het verwerven en verspreiden van kennis met betrekking tot hoge algemene
intelligentie (veelal benoemd als hoogbegaafdheid)
- belangenbehartiging ten behoeve van mensen met een hoge algemene intelligentie
- 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.

Het Mensa Fonds werkt met een vier programmalijnen om haar doelen te bereiken: de Awards,
steun in materiële en immateriële zin, eigen initiatieven en tot slot het genereren van publiciteit en
fondsen die ons mede in staat stellen onze doelen te verwezenlijken.
De programmalijnen zijn in het meerjarenplan 2017 – 2020 geconcretiseerd in doelen: zes stippen op
de horizon. In het hiernavolgende hoofdstuk wordt aangegeven welke inspanningen verricht zijn in
dit kader en welk resultaat dit opleverde in 2018.

1

Vergelijk de missie van de Amerikaanse Mensa Foundation: 'The Mensa Foundation recognizes,
encourages and communicates excellence in intelligence globally through education, research and
recognition programs'.
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2

Activiteiten en resultaten uit 2018
1. Ondersteuning – materieel en immaterieel

De afgelopen jaren zijn diverse financiële ondersteuningen verstrekt. Het karakter van de aanvragen
brengt met zich mee dat het soms geruime tijd duurt voordat de resultaten van een gesubsidieerd
project zichtbaar worden. Zo wordt in 2019 een project afgerond waarvoor al eerder ondersteuning
is toegezegd.
In 2018 hebben we vijf aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen.
Twee van deze aanvragen kregen van ons een toezegging voor financiële
ondersteuning, resulterende in twee te publiceren boeken in 2019. Een van
deze boeken, de publieksversie van het proefschrift van Willy de Heer, is
reeds verschenen.
Op 20 januari vertoonde het Ketelhuis in samenwerking
met het Mensa Fonds de documentaire Ongewoon
Hoogbegaafd van Emmi Visser met een aansluitende
paneldiscussie met 4 Amsterdamse politici. Carolien de
Heer (PvdA), Dehlia Timman (D66), Anne Marttin (VVD) en Simion Blom (Groen
Links) gingen het gesprek aan met ouders en kinderen.

Naast de financiële ondersteuning leveren we indien mogelijk ook een
ondersteunende bijdrage in de sfeer van promotie en publiciteit. We zien
dat als een onverbrekelijke twee-eenheid. Zo ondersteunden wij de
presentatie van het boek van Suzanne Buis, Mijn hoogbegaafde puber.
Grethe van Geffen schreef een voorwoord voor het boek.

2. Uitreiking Mensa Fonds Awards
Op zaterdag 13 november 2018 vond voor de zesde keer de uitreiking van de Mensa Fonds Awards
plaats.
Voor het vaststellen wie van de voorgedragen kandidaten daadwerkelijk een Award zou krijgen,
heeft de jury drie criteria gehanteerd:
1. Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving
2. Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
3. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen.
Het LIVE-team Leiden, Karin Huizing en Lianne Hoogeveen streden om de Award in de categorie
Onderwijs. Voor Werk waren de genomineerden Marja van Ingen Schenau-Roovers, Women in Tech
en Patricia van Casteren. Voor de Award in de categorie Maatschappij waren Rae Doornik, Martijn
de Deugd en Peter Riezebos genomineerd. De uitreiking vond dit jaar plaats in Eindhoven, bij IGLUU
in de voormalige lichttoren van Philips. Ongeveer 100 gasten woonden de uitreiking van de Mensa
Fonds Awards bij en bleven ook napraten bij de borrel na afloop.
Gastspreker was de (oud-)genomineerde (2015 en 2018) Peter Riezebos. Hij hield een
gepassioneerde voordracht over sociale acceptatie, talentontwikkeling, tirannie van de meerderheid
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en hoe een intens ethische waarneming van de wereld zowel behulpzaam als beperkend kan zijn. Er
was veel interactie met het publiek dat genoot van zijn verhaal en dia’s.
De presentatie was ook dit jaar weer in handen van Leila Prnjavorac. Zij maakte samen met Mensa
Fonds voorzitter Grethe van Geffen de drie winnaars bekend: Lianne Hoogeveen, Women in Tech en
– we wisten het niet toen we hem vroegen als gastspreker – Peter Riezebos. Zij ontvingen naast een
oorkonde ook de Mensa Fonds Award en het daaraan verbonden bedrag van €500,-. De overige
genomineerden ontvingen naast een oorkonde een cheque van €100,-.

Foto: Marc Bezembinder

Awards - media-exposure
Er is veel aandacht voor de Awards uitreiking gegenereerd door publicaties in media van zowel het
Mensa Fonds als van de Vereniging Mensa Nederland. Tijdens de uitreiking is voor het eerst een
Social Media Team actief geweest, dat live heeft getwitterd en berichten op Facebook heeft
geplaatst. Gezien de reacties en het aantal volgers, was dit een goede zet.
Na afloop van de Awards uitreiking is er veel aandacht geweest voor de winnaars, onder andere in
een speciale editie van onze nieuwsbrief. Het weekblad Groot Eindhoven heeft ons persbericht
gepubliceerd.
3. Hoogleraar HB en werk
In 2017 is een begin gemaakt met de planvorming rond de leerstoel HB en Werk. De met
verschillende partijen in gang gezette gesprekken zijn in 2018 voortgezet, met als doel de beste
omgeving te vinden voor een leerstoel die past in het programma van een bredere vakgroep. Voor
het Mensa Fonds staat een kwalitatief traject voorop; natuurlijk komt daarna ook het ‘wie zal dat
betalen’ om de hoek kijken. De beoogde impact van de leerstoel op het doel, het benutten van
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hoogbegaafd talent voor de samenleving, zorgt ervoor dat we eerst op strategisch niveau
diepgaande gesprekken aangaan.
4. Grijs goud
Grijs Goud is sterk vervlochten met de doelstelling van het Mensa Fonds en is daardoor een
speerpunt dat in de actualiteit van vergrijzing op alle fronten positieve aandacht kan verwerven.
Door bestuurswisseling in 2018 is dit onderwerp halverwege het jaar in andere handen over gegaan.
Daarom wordt nu aan een nieuw plan voor Grijs Goud gewerkt.
De uitgangspunten van ‘Grijs Goud’ zijn voor 2018 al eens opnieuw bekeken
en toen is besloten de aandacht meer te richten op de groep hoogbegaafde
ouderen die actief (willen) deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. In
2019 zal er een meer pragmatische aanpak worden gekozen, met een
regelmatige bijdrage in de vorm van blog, vlog of anderszins.
Symposium
Binnen het bestuur bestaat al langere tijd de wens om een symposium te
organiseren. Om een en ander met elkaar te verbinden, is ervoor gekozen
om een symposium te organiseren met Grijs Goud als thema. Het doel van het symposium is om de
geluiden van hoogbegaafde ouderen zelf hoorbaar te maken, meer inzicht te krijgen in hun wensen
en behoeften en om het Grijs Goud zichtbaar te maken. Op die manier kunnen anderen geïnspireerd
raken om aan het werk te gaan rondom dit thema. Onlangs heeft het bestuur de ambitie
uitgesproken dit symposium in 2020 in Nederland te laten plaatsvinden en mede hierdoor invulling
te geven aan één van de stippen op de horizon.
5. Community uitbouwen
We streven er naar om de groep betrokkenen rondom Mensa Fonds steeds groter te maken. Dit
willen we doen door niet alleen in de ‘inner circle’ te kijken, maar ook daarbuiten. Iedereen met een
interesse in hoge intelligentie en de betekenis daarvan voor de maatschappij, is een potentieel lid
van de Mensa Fonds Community.
Met het toetreden van 2 bestuursleden die geen Mensa-lid zijn, wordt deze ontwikkeling ook in het
bestuur weerspiegeld. Met het nieuwe mailprogramma worden perscontacten professioneel en
regelmatig benaderd, er is en wordt actief gebouwd aan de perslijst.
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Het Mensa Fonds was aanwezig op het HB020 festival
De Club van 100
De Club van 100 is een zeer gewaardeerde groep mensen die niet alleen financieel bijdragen, maar
ook tijd geven rondom of tijdens Mensa Fonds activiteiten.
Silver Friends
In 2018 zijn er geen Silver Friends toegetreden. Het Silver Friends programma is één van de groepen
die we rondom Mensa Fonds hebben. Hierdoor kunnen we ook laten zien dat betrokken zijn bij het
Mensa Fonds op meerdere manieren kan. De waardering voor Founding Friends en Silver Friends is
door onze voorzitter Grethe van Geffen zichtbaar gemaakt door een door haar verzorgd diner.
Doordat mensen die Stichting Mensa Fonds een warm hart toedragen, zelf activiteiten ontplooien
om geld en aandacht voor de doelen van het Mensa Fonds te genereren, worden steeds meer
mensen bereikt.

LinkedIn en Facebook
Op LinkedIn zijn we aanwezig met een groepspagina met 214 leden. Dat is er één meer dan in 2017.
Op social media (m.n. Facebook) is geadverteerd rondom de NRC Charity Awards en de Mensa Fonds
Awards, wat niet alleen meer zichtbaarheid en de nodige kliks heeft opgeleverd, maar ook meer
volgers voor de Facebook-pagina. Het aantal volgers steeg van 373 op 5 januari 2018 tot 461 op 11
december.
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De best scorende advertentie bereikte in september/oktober 2018 4.827 mensen. In totaal hebben
14.719 mensen een bericht van het Mensa Fonds onder ogen gehad. Een gemiddelde doorklikscore
van 4,42% bewijst dat de berichten in goede aarde vallen. Onderstaande grafiek toont het bereik van
de paginaberichten, met opvallende uitschieters rondom de NRC Charity Awards en de Mensa Fonds
Awards (nominaties en uitreiking).
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Ook het aantal interacties op Sociale Media is wederom toegenomen. Met name rondom de Awards
uitreiking was er veel activiteit zoals in onderstaande afbeelding te zien is:
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Twitter
Gedurende het jaar is het Mensa Fonds ook actief geweest op Twitter (775 volgers). Zowel Facebook
als Twitter worden gebruikt om de verschillende activiteiten (veiling, dinners en Awards) onder de
aandacht te brengen, maar ook om zaken waar het Mensa Fonds zich sterk voor maakt of aan heeft
bijgedragen in de kijker te zetten. De Twitter statistieken laten het volgende zien:
2018

Tweets Tweet
weergaven
Jan
33
8426
Feb
4
5946
Maa
1
2880
Apr
3
3503
Mei
6
5884
Jun
7
5461
Jul
7
6206
Aug
21
8272
Sep
41
10918
Okt
16
11245
Nov
36
21313
Dec
1
6034
Totaal 176
96088

Bezoekers aan
profiel
253
223
89
145
91
74
198
110
223
249
580
74
2309

Vermeldingen
24
7
3
3
4
5
13
8
8
10
29
2
116

Nieuwe
Volgers
10
10
12
1
-4
5
5
2
4
10
-1
-1
53

Zo kregen we gemiddeld per maand 192 bezoekers op ons profiel en werden onze tweets gemiddeld
zo’n 8.007 keer per maand weergegeven.
Nieuwsbrief
Het Mensa Fonds heeft dit jaar 13 nieuwsbrieven per mail uitgestuurd. De distributielijst was aan
veranderingen onderhevig, maar gemiddeld ontvingen 400 mensen elke maand de nieuwsbrief. Alle
nieuwsbrieven zijn ook op onze website gepubliceerd en daar terug te lezen.
Sinds juli 2018 is de vorm veranderd van PDF bij e-mail naar een digitale nieuwsbrief via LaPosta.
LaPosta is een Nederlands programma, vergelijkbaar met MailChimp, maar met betere
privacyvoorwaarden.
In de nieuwsbrief werd aandacht gevraagd voor dezelfde onderwerpen als op social media: de
verschillende activiteiten georganiseerd door het Mensa Fonds en de zaken waar het Mensa Fonds
zich sterk voor maakt. Aan de NRC Charity Awards zijn twee nieuwsbrieven gewijd, ook de Awards
kregen veel aandacht. De december-nieuwsbrief was gericht op het verwerven van donaties, met
persoonlijke bijdragen van de bestuursleden.
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Al is er niet direct een monetaire waarde aan de bijdrage van de nieuwsbrief te koppelen; wel is er
steeds resultaat gekomen in de vorm van stemmen voor de NRC Charity Awards, nominaties voor de
Mensa Fonds Awards en bijdragen aan de kavels voor de veiling. Sinds LaPosta wordt gebruikt,
kunnen we ook de openratio, leesratio en klikratio zien. De openratio ligt rond de 40%, de klikratio
rond de 4%. Het gemiddelde voor de non-profit sector is volgens MailChimp respectievelijk 21% en
2,1%. Een meer dan behoorlijke score dus. In 2019 gaan we verder met professionaliseren van de
nieuwsbrief en het beter benutten van de fondsenwervende kracht.
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3

Bestuur en organisatie

Het bestuur van stichting Mensa Fonds bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een
secretaris en algemene bestuursleden. Het bestuur vergaderde in 2018 11 maal, veelal per Skype.
Daarnaast werd begin januari 2018 een strategiesessie gehouden. Bij alle vergadering waren
voldoende bestuursleden aanwezig om besluiten te kunnen nemen. Agenda en stukken worden van
tevoren verspreid en besluiten worden in de notulen bijgehouden.
Het bestuur bestond in 2018 uit:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Verantwoordelijke
Grethe van Geffen
Pauline Hagenbeek
Hans Haamke
Willem Bouwens
Thérésa Oost
Christianne Bezembinder

Algemeen bestuurslid

Brenda Dekkers (vanaf 11 april Communicatie
2018)
Marjon Minnaard (vanaf 12 Fondsenwerving
december 2018)

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Brechje Merkx (tot 11 april 2018)
Karina Ahles-Frijters (tot 12
september 2018)

Portefeuille
Hoogleraar HB en werk
Financiële ondersteuning
Nalatenschappen
ICT & Zusterorganisaties
Allianties
Grijs Goud

Communicatie
PR & Marketing

In 2018 vonden een aantal veranderingen in het bestuur plaats. Brechje Merckx en Karina AhlesFrijters verlieten het bestuur en Brenda Dekkers en Marjon Minnaard versterkten in 2018 het
bestuur. Wij danken Karina en Brechje voor hun werkzaamheden voor het Mensa Fonds en wij
verwelkomen Brenda en Marjon.
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Als beginsel geldt een bestuursperiode vier jaar. Bestuursleden kunnen na afloop van een periode
worden herbenoemd. Met inbegrip van de bestuurswisselingen zag het rooster van aftreden er eind
2018 als volgt uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid
Algemeen
Bestuurslid

Actuele
bezetting
Grethe van
Geffen
Pauline
Hagenbeek
Hans Haamke
Willem Bouwens

Begindatum
Herbenoemingsdatum
14/10/2015
10/04/2017
12/04/2017

Einddatum

19/04/2015
19/04/2013
10/04/2017
18/07/2016

19/04/2019
19/04/2021

Christianne
Bezembinder
Brenda Dekkers

12/04/2017

12/04/2021

11/04/2018

12/04/2020

Marjon
Minnaard

12/12/2018

12/12/2022

Thérésa Oost
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De mensen en organisaties met wie we samenwerkten

In het afgelopen jaar is het contact met andere organisaties in het HB-veld nauwelijks verder
geïntensiveerd. Daarentegen zijn de contacten met organisaties buiten het HB-veld aanzienlijk
uitgebreid en is er veel gedaan op het vlak van naamsbekendheid buiten het HB-veld.
Medio 2018 werden we geselecteerd voor de NRC Charity Awards wat een geweldige PR-boost voor
het Mensa fonds genereerde. De daarmee gepaard gaande publiciteitscampagne heeft zich gefocust
op de naamsbekendheid van het Mensa Fonds bij de lezers van NRC. Een intensieve samenwerking
volgde met de (studenten van de) Willem de Kooning academie om een pakkende campagne te
genereren.
Deze campagne ging gepaard met een behoorlijke inspanning van het Mensa Fonds, het moge helder
zijn dat die kans de hoogste prioriteit van ons heeft gekregen. NRC heeft een oplage van meer dan
300.000 per dag…

Het meest zichtbare voor de buitenwereld is het wederzijds onder de aandacht brengen van nieuwe
ontwikkelingen via de sociale media waarbij we elkaar versterken. In een heel jaar zijn er diverse
momenten, met name de jaarlijkse Award uitreiking, om de contacten met andere spelers in het HBveld te intensiveren, de laatste ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en plannen voor de
nabije toekomst uit te wisselen.
De samenwerking met de Vereniging Mensa Nederland is uitstekend. Met name in het PR-vlak
hebben we elkaar dit jaar opnieuw kunnen versterken, mede door de spin-off die door de
naamsbekendheid door NRC campagne werd gegenereerd.
Een andere categorie wordt gevormd door hen die ons ‘een warm hart toedragen’, de Founding
Friends, de Silver Friends, de leden van de Club van 100 en vele anderen die niet in een van deze
specifieke categorieën vallen. Kort na de oprichting in 2013 is een start gemaakt met de Club van
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100, mensen die ons vijf jaar lang met € 100 en 100 minuten per jaar ondersteunen. In 2018 is die
eerste tranche van de club van 100 aan haar eind gekomen en we kunnen al melden dat vrijwel
iedereen voor vijf jaar heeft bijgetekend. Mede dankzij hen heeft het Mensa Fonds een gezicht en
het zijn onze vrienden die de echte ontwikkelkracht met ons vormgeven.
Met name in het vestigen en uitdragen van de naam Mensa Fonds speelt deze categorie een heel
belangrijke rol voor ons, zij zijn onze ambassadeurs. Zij vertellen waarom zij het Mensa Fonds
belangrijk vinden in de realisatie van hun maatschappelijke idealen en bijdrage aan de maatschappij.
Er zijn in 2018 geen nieuwe Silver Friends bijgekomen. Wel kunnen we constateren dat er een enkele
significante individuele bijdrage is geweest
De Amerikaanse Mensa Foundation
De Amerikaanse Mensa Foundation geeft de Mensa Research Journal (MRJ) uit en bevat
samenvattingen van wetenschappelijke publicaties van onderzoek in het HB-gerelateerde domein. Zij
publiceren drie maal per jaar samenvattingen van HB/Intelligentie/onderwijs/ maatschappij
gerelateerde onderzoeken, een aanrader om te lezen.
Verder was één van de Nederlandse bestuursleden van het Mensa Fonds opnieuw jurylid voor het
toekennen van de internationale studiebeurzen van de American Mensa Foundation.
Andere nationale Mensa’s
In het verleden hebben enkele nationale Mensa’s al belangstelling getoond voor het oprichten van
een Mensa Fonds in eigen land. Er zijn opnieuw enkele contacten geweest maar het heeft nog niet
concreet tot de oprichting van een Mensa Fonds in een ander land.
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Financiële verantwoording

In dit hoofdstuk leggen we verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de resultaten
daarvan. Het hoofdstuk sluit af met de begroting voor 2019 en een korte toelichting daarop. De
uitgebreide financiële jaarrekening 2018 is te downloaden vanaf de website.
5.1

Fondsenwervingspercentage

In 2018 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten opzichte van
de opbrengsten daarvan) 3,5% (in 2017 12%). Hoewel wij al in 2014 besloten hebben om vooralsnog
niet voor het CBF keurmerk te gaan, gaan wij wel uit van de doelstellingen en de richtlijnen van het
CBF keurmerk.
Onze kosten voor de veiling waren in 2018 substantieel lager dan in 2017, vandaar dat het
kostenpercentage in 2018 zo gedaald is.
Het CBF hanteert 25% als maximum, wij blijven met ons kostenpercentage daar nog fors onder.
5.2

Financieringsbronnen

De financieringsbronnen bestonden in 2018 uit:
Silver Friends
In 2018 zijn er geen Silver Friends toegetreden.
Donaties
De donaties bestaan uit giften van donateurs, waaronder tevens giften gegeven tijdens diverse lokale
activiteiten van Mensa. In 2017 was sprake van een eenmalige hoge donatie, dat verklaart de daling
onder donaties.
In totaal kwam aan donaties een bijdrage binnen van € 724.
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,- en daarnaast 100 minuten van hun tijd wilden
inzetten voor het Mensa Fonds.
De Club van 100 zorgde in 2018 voor een bijdrage van € 2.800 (in 2017 was dit € 3.000)
Fondsenwerfacties
In 2018 hebben wij de volgende fondswerfacties gedaan :
●
●
●
●

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 kwam via fondswerfacties € 4.393 binnen.
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Foto: Kavel veiling, een boottocht door Amsterdam

Acties derden
In 2018 zijn er door derden weer verschillende acties ten behoeve van het Mensa Fonds gehouden.
Dit betrof de volgende activiteiten :
●
●
●

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.

In totaal kwam dankzij de acties van derden een bijdrage binnen van € 345.
5.3

Besteding van het resultaat

In 2018 bedroeg het resultaat (€ 525) negatief.
Het resultaat wordt aan de overige reserves onttrokken, waarmee deze nu op een bedrag van € 11.152
staan.
De continuïteitsreserve blijft in 2018 onverminderd op € 2.500 staan.
Er zijn in 2018 geen donaties ten behoeve van specifieke bestemmingsfondsen ontvangen.
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5.4

Jaarrekening 2018; balans en staat van baten en lasten 2018

De overzichten in de hierna volgende opstellingen geven weer:
● De balans per 31 december 2018 (met ter vergelijking de balans per 31 december 2017
● De realisatie van de baten en lasten in 2018 per 31 december (met ter vergelijking de
realisatie per 31 december 2017 en de begroting over 2018)
Balans per
31 december 2018

Balans

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
4 Voorraden
4.1

Leningen

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
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Exploitatie Exploitatie Begroting
2018
2017
2018

Staat van baten en lasten
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

€0
€ 2.000
€ 3.400
€0
€ 5.400

€ 4.393
€ 345
€ 4.738

€ 3.680
€ 1.155
€ 4.835

€ 3.000
€ 1.000
€ 4.000

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€0
€0
€ 8.262

€0
€0
€ 12.805

€0
€0
€ 9.400

€ 5.077
€ 2.500
€0
€0
€0
€ 7.577

€ 4.444
€ 1.000
€0
€0
€0
€ 5.444

€ 5.000
€ 3.000
€ 250
€ 250
€0
€ 8.500

€ 154
€ 154

€ 22
€ 22

€ 250
€ 250

€ 112
€ 100
€ 212

€ 566
€0
€ 566

€ 155
€0
€0
€0
€ 155

€ 443
€0
€0
€0
€ 443

€0
€0
€0
€ 550
€0
€0
€0
€ 550

€ 337
€ 321
€0
€ 30
€ 688

€ 215
€ 321
€0
€ 45
€ 581

€ 705
€ 321
€0
€ 50
€ 1.076

€ 8.787

€ 7.057

€ 10.376

€ 525-

€ 5.748

€ 976-

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
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5.4.1 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.
5.4.2 Analyse van het financiële resultaat
Ten opzichte van de begroting 2018 werd in 2018 actueel:
● aan Baten € 1.138 minder ontvangen
● aan Doelstellingen € 923 minder besteed
● aan Werving Baten € 395 minder besteed
● aan Beheer en Administratie € 388 minder besteed.
Er is een negatief saldo van € 525.
5.4.3 Toelichting op staat van baten en lasten
Voor wat betreft de batenkant
Op alle onderdelen van de batenkant is een lagere opbrengst dan in 2017 gerealiseerd.
In 2018 kwamen er geen Silver Friends bij (ten opzichte van twee in 2017) en duidelijk is te zien het
effect van de hoge eenmalige donatie die wij in 2017 ontvingen.
Het ledenaantal van de Club van 100 neemt licht af, dat zal in 2019 onze volle aandacht hebben.
Voor wat betreft de lastenkant
Aan financiële ondersteuning werd € 500 minder besteed dan begroot. De belangrijkste reden daartoe
was dat er niet veel aanvragen die aan onze ondersteuningscriteria voldoen (5 in 2018) binnen
gekomen zijn. Er werden in 2018 twee financiële ondersteuningen ter waarde van in totaal € 2.500
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.
Na een aantal jaren van relatief hoge kosten, onder meer voortvloeiende uit het uitbesteden van de
financiële administratie, zijn we nu op een lager en naar het zich laat uitzien stabiel niveau beland.
5.4.4 Toelichting op de Balans
Op de balans 31 december 2018 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.
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5.5

Begroting 2019 in relatie tot exploitatie 2018 en begroting 2018
Begroting
2019

Staat van baten en lasten
Baten
9 Baten uit eigen fondsenwerving

9.1
9.2
9.3
9.4

Founding Friends/Silver Friends
Donaties
Club van 100
Nalatenschappen

Exploitatie
2018

Begroting
2018

2.000
2.800
4.800

0
724
2.800
0
3.524

2.000
3.400
5.400

3.000
1.000
4.000

4.393
345
4.738

3.000
1.000
4.000

10 Baten uit acties:

10.1 Fondswerfacties
10.2 Acties derden
11 Subsidies overheden
11.1 Subsidies
12 Rentebaten en baten uit beleggingen
12.1 Rente en baten uit beleggingen
Som der baten

-

-

-

-

-

-

8.800

8.262

9.400

5.000
3.000
250
250
8.500

5.077
2.500
0
0
0
7.577

5.000
3.000
250
250
8.500

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

250
250

154
154

250
250

15 Diverse

15.1 Afschrijvingen
15.2 Afschrijvingen op oninbare vorderingen

112
112

112
100
212

-

550
550

155
0
0
0
155

550
550

705
321
50
1.076

337
321
0
30
688

705
321
50
1.076

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

10.488

8.787

10.376

Resultaat boekjaar

(1.688)

(525)

(976)

2.500
0
9.464

2.500
0
11.152

11.964

13.652

7

7.1
7.2
7.3

Stand Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves

Totaal reserves
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Inkomsten
Op Fondsenwerfacties na is op elk onderdeel van de batenkant in vergelijking met de begroting 2018
een lagere opbrengst gerealiseerd, uitmondende in een opbrengst die
€ 1.138 lager uitkomt dan de begroting.
In 2018 is een “Doneer nu” knop op de website geplaatst, waarmee het eenvoudiger geworden is een
donatie te doen.
Het onderdeel Club van 100 loopt achter bij de begroting 2018, in 2019 zal hier meer aandacht aan
besteed worden. In 2019 hebben de Club van 100 leden die in 2014 gestart zijn het einde van hun 5jaars termijn bereikt. 12 van deze 16 leden hebben inmiddels besloten hun lidmaatschap voor een
nieuwe periode van 5 jaar te continueren.
Voor 2019 wordt met een gematigde groei in Club van 100 leden rekening gehouden.
Uitgaven
Aan uitgavenzijde is in 2018 in totaal € 1.589 minder uitgegeven dan begroot.
De belangrijkste besparingen in 2018 zijn geweest:
●
●
●

Eigen initiatieven voor Grijs Goud en HB en werk. Er zijn in 2018 geen kosten hiervoor
gedeclareerd
Financiële ondersteuning, deze kwam € 500 lager uit dan begroot
Bestuurskosten, mede omdat bestuursleden, daar waar mogelijk, afzien van de hen
toekomende declaraties

In 2019 hebben wij een even groot bedrag aan financiële ondersteuning begroot als in 2018.
Resultaat
De realisatie 2018 laat een beter resultaat zien dan de begroting 2018, terwijl de begroting 2019
wederom een licht negatief resultaat laat zien. Gezien de relatief hoge stand van de overige reserves
is dat aanvaardbaar.
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6

Vooruitblik 2019

De jaarlijkse strategische sessie vond alweer begin januari plaats. Zo'n sessie biedt de mogelijkheid
met iets meer afstand naar ons meerjarenbeleidsplan te kijken en in alle rust over de strategische
beleidspunten te brainstormen. We zijn goed op stoom en alles kan altijd ook nog beter dus de tijd
van de sessie was weer bijna te kort! Voor 2019 ligt de focus van het Mensa Fonds op:
•

het verder op de kaart zetten van Grijs Goud

•

uitbouwen online aanwezigheid

•

communicatie gericht op het verwerven en behouden van donateurs

Daarnaast blijft het Mensa Fonds werken aan de Awards, de Hoogleraar HB en werk, Ondersteuning
en Allianties. Hoe dat loopt in 2019 kan gevolgd worden via onze website, de nieuwsbrief, Facebook
en LinkedIn.
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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
F www.facebook.com/mensafonds
T @MensaFonds
L www.linkedin.com/groups/8140027
De Stichting Mensa Fonds is statutair gevestigd in de gemeente Den Haag.
Adresgegevens
Trompenburgstraat 6 - G
1079 TX Amsterdam
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.
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