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Voorwoord
Zit het mee of zit het tegen als het om de maatschappelijke waardering van hoogbegaafdheid
gaat? Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de landelijke verkiezingsstrijd volop in
gang gezet. Grote thema’s als zorg, werk, migratie en onderwijs vragen alle aandacht.
Hoogbegaafdheid is daarbij een randverschijnsel, een soort niche. Toch kunnen we in zijn
algemeenheid wel constateren dat de beeldvorming rond hoogbegaafdheid positiever wordt
in zo’n beetje het hele politieke spectrum. Immers in alle partijen zitten leden met een hoge
algemene intelligentie en kent men voorbeelden van hoogbegaafde kinderen uit de praktijk –
en die worden onderling uitgewisseld en besproken ook in het licht van gewenst beleid.
Het bewustzijn neemt toe dat hoge intelligentie is als een voetbaltalent dat je stapsgewijs
begeleidt en tot wasdom brengt. De aloude mening ‘die komen er vanzelf wel’ verandert
langzaam maar zeker in de vraag naar professionaliteit: onder welke voorwaarden komt dit
talent het best tot ontwikkeling. Nog steeds is het zo dat de probleembenadering meer
aandacht krijgt dan de blik op kansen. Want als er problemen zijn, is er ‘nieuws’ en daardoor
lijkt het soms wel of alle hoogbegaafden, of ze nu kind zijn of volwassene, gebukt gaan onder
een lading van problemen en het maar nauwelijks of helemaal niet redden op school of werk.
Minder aandacht krijgen de voorbeelden van de uitzonderlijke bijdragen van hoge
intelligentie aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Naast de ‘problemen’ of de juist
uitzonderlijke bijdragen, zijn er de vele intelligente kinderen en volwassenen die keurig het
uitgestippelde pad volgen, maar wier bijdrage zoveel hoger zou kunnen zijn bij meer
uitdaging.
Ook in 2016 werkte het Mensa Fonds op volle kracht om de meerwaarde van
hoogbegaafdheid voor de samenleving zichtbaar te maken; ‘for the benefit of humanity’, zoals
de internationale constitutie van Mensa luidt. We bedanken iedereen die daaraan in 2016
meewerkte en hopen dit vol enthousiasme en met goede ideeën en samenwerking verder uit
te bouwen in 2017.
Grethe van Geffen, voorzitter

Foto: Voorzitter Grethe van Geffen
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1

ACTUEEL

Door het nieuwe MeerjarenBeleidsplan (waarover meer in punt 7 - toekomst) ligt onze focus
op de daarin benoemde speerpunten. Een aantal daarvan zijn opnieuw geformuleerd, een
aantal zijn nieuw. Belangrijk is onze positie, zowel financieel als qua bekendheid en impact,
verder te versterken.

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
intern gehouden worden, bijvoorbeeld als individuele gevallen besproken worden.
In principe heeft elk bestuurslid een portefeuille en een programma. De portefeuilles en
verantwoordelijken in 2016 waren:
Portefeuille
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Allianties
ICT
PR & Marketing

Verantwoordelijke
Grethe van Geffen
vacature
Hans Haamke
Nelleke Boonstra
Thérésa Oost (vanaf 18-07-2016)
Willem Bouwens
Karina Ahles-Frijters (vanaf 08-01- 2016)

Programma
Awards
Club van 100
Erfenissen
Grijs Goud
Relatiebeheer
Veiling
Vliegwielen

Verantwoordelijke
Willem Bouwens
Grethe van Geffen
Hans Haamke
Nelleke Boonstra
Grethe van Geffen
Grethe van Geffen
Hans Haamke
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In 2016 vonden een paar veranderingen in het bestuur plaats. In het jaarverslag over 2015
was al aangegeven dat er een vacature voor de portefeuille van secretaris is ontstaan door het
aftreden van Carola van Oers. Op 8 januari 2016 is Karina Ahles-Frijters benoemd in het
bestuur met als portefeuille PR & Marketing. Op 18 juli 2016 is Thérésa Oost benoemd in het
bestuur met als portefeuille Allianties.
Als beginsel geldt een bestuursperiode 4 jaar. Bestuursleden kunnen na afloop van een
periode worden herbenoemd. Met inbegrip van de bestuurswisselingen in 2016 zag eind 2016
het rooster van aftreden er als volgt uit:

Actuele bezetting

Begindatum

Einddatum

Voorzitter

Grethe van Geffen

20/04/2013

20/04/2017

Secretaris

vacature

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

Karina Ahles-Frijters

01/10/2014

01/10/2018

Algemeen Bestuurslid 4

Thérésa Oost

18/07/2016

18/07/2020
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Foto: Het voltallige bestuur in juni 2016. V.l.n.r. Karina Ahles-Frijters, Hans Haamke, Nelleke Boonstra, Grethe
van Geffen, Willem Bouwens.

3

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Financiële ondersteuning
Op http://mensafonds.nl/index.php/subsidies staan de documenten die van belang zijn om
een financiële ondersteuning aan te vragen. In 2016 ontvingen wij 4 aanvragen.
Beoordeling
Deze aanvragen zijn behandeld en voor alle vier de aanvragen is een beoordelingsadvies
geschreven. Een van de aanvragen is toegewezen.
Deze aanvraag betreft het maken van een documentaire “Ongekend Hoogbegaafd” waarin de
filmmaakster ons meeneemt in de ontwikkeling van een aantal kinderen die eerder, in 2011,
al onderwerp van een documentaire was.
Publiciteit
Het Mensa Fonds heeft aandacht besteed aan deze en eerdere toegekende aanvragen in de
eigen nieuwsbrieven evenals in publicaties voor verenigingsbladen van Mensa Nederland.
Tevens publiceerden we artikelen op onze eigen website en Social Media. Besloten is om
meer feedback te vragen over waar de subsidie aan besteed is en wat het heeft opgeleverd.
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Foto: Kater Aak en de resultaten van de strategie sessie
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4

ICT

Opzet ICT en website
We kunnen tevreden zijn met de stabiliteit van onze interne organisatie en opslagstructuur.
De gewenste ondersteuning aan de primaire processen verliep volgens verwachting en er zijn
kleine verbeteringen aan de website www.mensafonds.nl doorgevoerd. De lancering van de
beoogde nieuwe website hebben we moeten temporiseren. In 2016 zijn er diverse
ontwikkelingen geweest, echter het uiteindelijke effect was beperkt. Na technische problemen
bij de invoering in maart is de lancering van de nieuwe website uitgesteld totdat die
problemen op een toekomstvaste wijze zijn opgelost. Additionele functionaliteit zal nu in
2017 gerealiseerd worden.
Verder hebben we ons nadrukkelijker gemanifesteerd in de Social media. De versterking van
het bestuur heeft geleid tot intensievere communicatie en nadrukkelijkere presentie waarbij
de website een belangrijke ondersteunende rol speelt. De plannen op ICT gebied blijven
onverminderd ambitieus om de versnelde groei van het Mensa Fonds in 2017 en verder te
faciliteren.

Foto: Willem Bouwens
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5

NIEUWSBRIEF & SOCIALE MEDIA

De nieuwsbrief is het afgelopen jaar maandelijks verschenen. In de nieuwsbrieven kwamen
interviews met Award winnaars, enkele informatieve artikelen over activiteiten rond hoge
intelligentie en de samenleving en aankondigingen van activiteiten zoals de week voor
hoogbegaafdheid, de Award uitreiking en de Veiling van het Mensafonds.
De nieuwsbrieven zijn per mail aan geïnteresseerden verspreid en ook geplaatst op de
website: http://mensafonds.nl/index.php/nieuwsbrief.

Foto: Een stukje uit een van de nieuwsbrieven.
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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.
Via het Mensa Fonds twitteraccount @mensafonds lezen belangstellenden vooral berichten
rond evenementen. Het aantal volgers op twitter is gestegen tot ruim 600.
Er zijn inmiddels 200 mensen lid van de LinkedIn groep en er is meer interactie te
bemerken.
De goede samenhang tussen de Mensa Fonds website, facebookpagina, twitters, nieuwsbrief
en LinkedIn werkte versterkend op de algehele communicatie van het Mensa Fonds. Beoogd
wordt om de community verder uit te bouwen met mensen die achter de doelstellingen van
Stichting Mensa Fonds staan.

Foto: Sfeerbeeld Mensa Fonds Benefietveiling 2017
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6

ALLIANTIES EN ZUSTERORGANISATIES

Op internationaal gebied zijn er weinig contacten, de contacten die er zijn zijn uitstekend. We
hebben de afgelopen jaren tijdens diverse presentaties (EMAG's , Silvensa's) al bemerkt dat
er in andere landen belangstelling is voor een Mensa Fonds zusterorganisatie. Maar de
nationale Mensa's zien het oprichten en inrichten van een dergelijke organisatie als een van
de grootste problemen, het "startersinstinct" is niet aanwezig. Toch worden de geluiden
steeds sterker en de verwachting is dat over een aantal jaren meerdere nationale Mensa's een
soort van Fonds zullen hebben. We hebben ons beleidsplan 2017-2020 dan ook in het Engels
en Duits beschikbaar gesteld.
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 er voor te zorgen dat beide partijen elkaar optimaal
versterken in het bereiken van de eigen doelstellingen. Het Mensa Fonds maakt gebruik van
de communicatiekanalen van de vereniging en is aanwezig op alle grote evenementen van de
vereniging.

Foto: Jubileumspandoek Mensa International
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7

7.1

TOEKOMST

Meerjaren Beleidsplan: 6 stippen op de horizon

Bij het samenstellen van het nieuwe Meerjaren Beleidsplan (2017 - 2020) heeft Stichting
Mensa Fonds een aantal stippen op de horizon geformuleerd.
● Grijs Goud: kwalitatieve aandacht voor hoogintelligente ouderen
Niet alleen door het financieel ondersteunen, maar ook door eigen initiatieven, wil Stichting
Mensa Fonds dit speerpunt blijvend neerzetten.
● Community uitbouwen
Behalve Social Media, Nieuwsbrieven en website, zijn we gebaat bij een community van
mensen binnen en buiten Mensa die onze doelstellingen een warm hart toedragen. Het past
meer en meer in deze tijd om een groep te creëren waar wederkerigheid voorop staat. Niet
eenzijdig bijdragen als Stichting, of eenzijdig steunen als privé-persoon, maar een omgeving
waar uitwisseling, waardering èn plezier voorop staan.
● Benoeming hoogleraar HB en werk
De positieve betekenis van hoogbegaafdheid voor de maatschappij en het benutten van hoge
intelligentie binnen organisaties kan bereikbaarder worden door een speciale hoogleraar op
dit gebied. Ook onderzoeken en publicaties over deze onderwerpen kunnen meehelpen bij het
bereiken van deze doelen.
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Foto: Strategiesessie wordt afgesloten met een diner.

● Het creëren en onderhouden van een startpagina voor HB
Er zijn al een aantal initiatieven geweest voor een dergelijke pagina, maar het actueel houden
van informatie vraagt om een goede structuur en vrijwel dagelijkse monitoring. We willen
kijken naar de haalbaarheid van een online verzamelplaats van informatie die kan helpen om
een positieve uitstraling te geven aan hoogbegaafdheid en mensen kan samenbrengen.
● Jaarlijks Symposium
Een symposium zou de brug kunnen worden tussen hoog-intelligente mensen, mensen die
zakelijk of privé geïnteresseerd zijn in hoogbegaafdheid en anderen die de doelstellingen van
onze Stichting een warm hart toedragen, binnen en buiten Mensa.
● Award-uitreiking als prominent landelijk evenement.
De Awarduitreiking in november was een mooi event op een prima locatie, waarbij duidelijk
te merken was dat genomineerd worden door de genomineerden als zeer waardevol wordt
ervaren en het winnen van een Award een betekenisvolle waardering betekent. Hieronder een
terugblik op de meest recente Award-uitreiking. Onze ‘stip’ is om dit jaarlijks event groter en
prominenter te maken.

7.2

Terugblik op Awards 2016

In november 2016 heeft de jaarlijkse uitreiking van de Mensa Fonds awards plaats gevonden.
Dit jaar in het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht, een passende en inspirerende
locatie voor het thema “maatschappelijke waardering en ontplooiingsmogelijkheden bieden”.
Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2016
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De genomineerden voor de Award Maatschappij waren Alice Karen Burridge, Noks Nauta en
Hülya Celik; voor de Award Werk Frans Corten, Tineke Nienhuis en Lotte van Lith, voor de
Award Onderwijs Pieter Span, Tessa Kieboom, en Herman Langhorst.

Foto: Alle genomineerden en winnaars met uiterst links voorzitter Grethe van Geffen en uiterst rechts
presentator Leila Prnjavorac.

Het award 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 door Danielle Krekels, Award winnares in
2015.
Met het bekendmaken van de genomineerden en het uitreiken van de awards 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 2016 bekend gemaakt: Tessa Kieboom (Award Onderwijs),
Lotte van Lith (Award Werk) en Noks Nauta (Award Maatschappij).
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Foto: De Award winnaars 2016. Van links naar rechts: Noks Nauta, Tessa Kieboom, Lotte van Lith.

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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7.3

Begroting 2017 in relatie tot Exploitatie 2016 en Begroting 2016

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

Begroting
2017

Exploitatie
2016

Begroting
2016

2.000
3.400
5.400

0
1.452
2.900
0
4.352

2.000
3.200
5.200

3.000
1.000
4.000

2.873
567
3.440

3.200
1.000
4.200

10 Baten uit acties:

10.1 Fondswerfacties
10.2 Acties derden
11 Subsidies overheden
11.1 Subsidies

-

0

-

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

-

0

-

Som der baten

9.400

7.793

9.400

5.000
2.000
250
7.250

4.897
1.000
0
0
5.897

4.000
2.000
250
6.250

Lasten
13 Besteed aan doelstelling

13.1
13.2
13.3
13.4

Awards
Subsidieverlening
Eigen initiatieven t.b.v. Grijs Goud
Eigen initiatieven t.b.v. Overige speerpunten

14 Voorlichting & PR
14.1 Voorlichting en PR

-

0

-

15 Diverse

15.1 Afschrijvingen

565

679

679

550
550

67
0
0
0
67

300
300

630
318
50
998

130
250
353
38
770

750
787
530
50
2.117

9.363

7.412

9.346

38

381

54

2.500
5.966

2.500
5.929

8.466

8.429

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
Resultaat boekjaar
18
Stand Reserves

18.1 Continuiteitsreserve
18.2 Overige reserves
Totaal reserves
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Inkomsten
Op elk onderdeel van de batenkant is in vergelijking met de begroting 2016 een (licht) lagere
opbrengst gerealiseerd, uitmondende in een opbrengst die € 1.607 lager uitkomt dan de
begroting. Op elk van deze onderdelen zal in 2017 extra aandacht geschonken worden
Voor 2017 is het Mensa Fonds reeds van de volgende inkomsten verzekerd:
Leden van de Club van 100 ( € 2.900)
Opbrengsten van de Benefietveiling ( circa € 2.100)
in totaal circa : € 5.000
Voor 2017 wordt met een gematigde groei in Club van 100 leden rekening gehouden.
Uitgaven
Aan uitgavenzijde is in 2016 in totaal € 1.924 minder uitgegeven dan begroot.
De belangrijkste besparingen in 2016 zijn geweest:
● Subsidieverlening, deze kwam € 1.000 lager uit dan begroot
● De bestuurskosten, mede omdat bestuursleden, daar waar mogelijk, afzien van de hen
toekomende declaraties
● Verzekeringen, onze verzekeringsbehoefte is aangepast aan de grootte van het fonds.
Daarentegen is er in 2o16, mede omdat de kosten voor de locatie hoger uitvielen dan begroot,
meer uitgegeven aan de Awardsuitreiking. In de begroting 2017 is ermee rekening gehouden
dat deze kosten zich ook dit jaar zullen openbaren.
In 2017 hebben wij begroot meer aan subsidieverlening te kunnen doen dan in 2016 gedaan
is (€ 2.000 in begroting 2017 vs € 1.000 actueel uitgegeven in 2016).
Resultaat
De realisatie 2016 laat een licht hoger resultaat zien dan de begroting 2016, terwijl de
begroting 2017, net als de begroting 2016, een licht positief resultaat laat zien.

Foto: Delen, betrekken, ondersteunen, aanmoedigen.
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8

8.1

FINANCIËLE INFORMATIE

Fondsenwervingspercentage

In 2016 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten
opzichte van de opbrengsten daarvan) iets meer dan 2%. 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.
Het lage fondsenwervingspercentage kwam voornamelijk doordat er geen kosten waren voor
de veiling die wij gehouden hebben.
Het CBF hanteert 25% als maximum, wij blijven met ons kostenpercentage stevig daaronder.
8.2

Financieringsbronnen

De financieringsbronnen bestonden in 2016 uit:
Donaties
In 2016 bestonden de donaties uit giften van donateurs, waaronder tevens giften gegeven
tijdens diverse lokale activiteiten van Mensa.
In totaal kwam aan donaties een bijdrage binnen van € 1.452.
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 2016 voor een bijdrage van € 2.900 (in 2015 was
dit € 2.596)
Dat dit laatste bedrag niet op gehele honderdtallen is afgerond, komt omdat één lid in 2015
€8 per maand betaalde.

Foto: Kavels benefietveiling
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Fondswerfacties
In 2016 is de veiling eveneens in 2015 door onszelf georganiseerd.
De opbrengst van de veiling was € 2.326.
Daarnaast heeft de voorzitter van het Mensa Fonds een aantal etentjes “bij de voorzitter”
thuis georganiseerd, hetgeen resulteerde in een bijdrage aan het fonds van € 485.

Foto: Benefietdiner bij voorzitter Grethe van Geffen

De opbrengst van de fondswerfactie tijdens het oktober weekend (het raden van een
hoeveelheid legostenen in een pot) leverde € 37 op.
Zowel bij het Oktober Weekend als bij de Awards uitreiking is er een Gouden pin-up kalender
(nog steeds verkrijgbaar) verkocht, resulterende in een totaal bijdrage van € 25.

Acties derden
In 2016 werd een benefietdiner ten behoeve van het Mensa Fonds gehouden met een
opbrengst van € 526 en er werd tijdens het Oktober Weekend een donatie van € 41 gedaan
uit hoofde van barkaarten.
In totaal kwam dankzij de acties van derden een bijdrage binnen van € 567.
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8.3

Besteding van het resultaat

In 2016 bedroeg het resultaat € 381.
Het resultaat wordt aan de overige reserves toegevoegd, waarmee deze nu staat op een stand
van € 5.929.
De continuïteitsreserve blijft in 2016 onverminderd op € 2.500 staan.
Er zijn in 2016 geen donaties ten behoeve van specifieke bestemmingsfondsen ontvangen.

Foto: Sfeerfoto benefietveiling
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8.4 Balans en Staat van Baten en Lasten 2016
De overzichten in de hierna volgende opstellingen geven weer:
● De balans per 31 december 2016
● De realisatie van de baten en lasten in 2016 per 31 december.
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8.5

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.
Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2016

© Stichting Mensa Fonds

Pagina 22 van 25

8.6 Analyse van het financiële resultaat
Ten opzichte van de begroting 2016 werd in 2016:
● aan Baten € 1.607 minder ontvangen
● aan Doelstellingen € 353 minder besteed
● aan Werving Baten € 233 minder besteed
● aan Beheer en Administratie € 1.347 minder besteed.
Er is een positief saldo van € 381.

8.7

Toelichting op Staat van Baten en Lasten

Voor wat betreft de Batenkant
Op elk onderdeel van de batenkant is in vergelijking met de begroting 2016 een (licht) lagere
opbrengst gerealiseerd, uitmondende in een opbrengst die € 1.607 lager uitkomt dan de
begroting.
Voor wat betreft de Lastenkant
Aan subsidieverlening werd € 1.000 minder besteed dan begroot. De belangrijkste reden
daartoe was dat er minder aanvragen (4 in 2016) binnen kwamen dan in 2015.
Er werd in 2016 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. In 2017 zullen die kosten op 0 uitkomen, daar wij de volledige
uitvoering van de financiële administratie in eigen hand genomen hebben. Daarentegen
worden er nu wel kosten voor een kascommissie gemaakt, teneinde te waarborgen dat de
administratie een juiste en volledig beeld geeft van het fonds.
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8.8 Toelichting op de Balans
Op de balans 31 december 2016 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.

9

FINANCIËLE JAARREKENING 2016

De uitgebreide Financiële Jaarrekening 2016 is te downloaden vanaf de website:
http://mensafonds.nl/index.php/financien.

Foto: Kavel van de benefietveiling
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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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