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Voorwoord
De man die een berg verzet, begint met het wegdragen van kleine steentjes, aldus een
Chinees spreekwoord. Wie dit jaarverslag leest, ziet dat er niet alleen veel kleine steentjes
zijn geweest voor het Mensa Fonds in 2017 maar ook veel verschillende. Voortdurend
proberen we samenhang in onze activiteiten te brengen zodat we uiteindelijk inderdaad die
mooie berg verzet hebben en niet slechts een stel losse steenhopen. Ook in 2017 hadden we
enthousiaste en vindingrijke stenendragers!
Ja, steentjes hebben we genoeg, van het zichtbaar maken van projecten waaraan het Mensa
Fonds mocht bijdragen zoals de geweldige documentaire Ongewoon Hoogbegaafd van Emmi
Visser, tot het bijhouden van ons documentenplatform; van het maken van
programmaboekjes bij de Award uitreiking tot het bijhouden van de bankafschriften; van het
lay-outen van de nieuwsbrief tot het onderhouden van tal van onzichtbare maar belangrijke
persoonlijke contacten. Alle uitdagingen van jonge organisaties komen op ons af: meer
ideeën dan slagkracht – meer inhoud dan naamsbekendheid - de noodzaak om te leren, met
vallen en opstaan, versus de noodzaak om alleen de beste kwaliteit te tonen.
Daarom is het verschijnen van het jaarverslag zo’n mooi moment: alle vrijwilligers,
donateurs en bestuursleden van het Mensa Fonds zien tussen alle activiteiten door ineens
weer het grotere plaatje, die berg die we samen aan het verzetten zijn. We presenteren u
dan ook met trots het jaarverslag 2017! En voor de zoektocht naar een meer samenhangend
geheel in onze activiteiten houden we ons vast aan een ander prachtig Chinees
spreekwoord: een pad ontstaat door erop te lopen.
Veel leesplezier en op een inspirerend looppad in 2018!
Grethe van Geffen, voorzitter

Foto: Voorzitter Grethe van Geffen
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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:
Missie: waarom bestaan wij?
Het Mensa Fonds erkent, stimuleert en communiceert excellentie in menselijke
intelligentie in Nederland.1
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 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.

Het Mensa Fonds werkt met 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 2017.

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 2017

1. Ondersteuning – materieel en immaterieel
In 2017 hebben we vijf aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. Eén van deze
aanvragen kreeg van ons een toezegging voor ondersteuning. Naast de financiële
ondersteuning leveren we bij oplevering indien mogelijk ook een ondersteunende bijdrage in
de sfeer van promotie en publiciteit. We zien dat als een onverbrekelijke twee-eenheid. De
afgelopen jaren zijn diverse subsidies 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 2018 een project afgerond waarvoor al veel eerder
ondersteuning is toegezegd.
In 2017 is de documentaire "(on)gewoon hoogbegaafd" in première gegaan waar onder
andere het Mensa Fonds een bijdrage aan heeft geleverd. Een indringende documentaire
over het lief en leed van HB-ers en hun strijd om passend onderwijs in het primair onderwijs
en voortgezet onderwijs te verkrijgen. De strijd in het belang van het kind en de oplossingen
die gevonden worden werden in beeld gebracht. Niet alleen is de vraag om passend
onderwijs gewoon een reële, maatschappelijke vraag, het gaat hier ook om de menselijke
kant: de emoties. De documentaire zal in 2018 vaker vertoond worden.

2. Lustrumuitreiking Mensa Fonds Awards
Op zaterdag 11 november 2017 vond voor de vijfde keer de uitreiking van de Mensa Fonds
Awards plaats.
Drie criteria zijn van groot gewicht voor het toekennen van individuele Awards:
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.
De genomineerden voor de Award Maatschappij waren: Suzanne Buis, Rineke Derksen en
Corina de Boer; voor de Award Werk waren Alja de Bruin - de Boer, Bruno Emans en Willem
Kuipers genomineerd en de genomineerden voor de categorie Onderwijs waren Mariken
Althuizen, Fleur Terpstra en Tijl Koenderink. De Awards uitreiking vond plaats in het
sfeervolle Maarten Maartenshuis. Deze locatie werd mogelijk gemaakt door Reinout van
Kalleveen van organisatie-en adviesbureau Dekker & Van Kalleveen. De opkomst was hoger
dan in 2016. Ongeveer 110 gasten woonden de feestelijke uitreiking van de Mensa Fonds
Awards bij en bleven ook napraten bij de borrel na afloop.
De lezing van oud-Award-winnaar Wilbert Paulissen werd door de aanwezigen erg
gewaardeerd. Hij sprak als eindverantwoordelijke Team High Tech Crime over actuele zaken,
zoals MH-17 en Dark Web en legde de link met de meerwaarde van de inzet van
hoogintelligente mensen.
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De presentatie was in handen van Leila Prnjavorac die samen met Mensa Fonds voorzitter
Grethe van Geffen de drie winnaars bekend maakte: Alja de Bruin-de Boer, Fleur Terpstra en
Corina de Boer. 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,-.
Awards - media-exposure
Evenals voorgaande jaren is er veel aandacht voor de Awards uitreiking gegenereerd door
publicaties in media van het Mensa Fonds en van Mensa Nederland. Er is ook aandacht
geweest in andere media, zoals artikelen over genomineerden in lokale kranten. Dit alles
heeft er toe geleid dat de Awards uitreiking steeds bekender wordt en het aantal mensen
dat bij de uitreiking was, groter was dan voorheen. We verwachten dat deze stijgende lijn
zich voort zal zetten en zullen ons inzetten om meer landelijke aandacht te krijgen. Na afloop
van de Awards uitreiking is er veel aandacht geweest voor de winnaars, onder andere in een
speciale editie van onze nieuwsbrief.

3. Hoogleraar HB en werk
In 2017 is een begin gemaakt met de planvorming rond de leerstoel HB en Werk. Met
verschillende hoogleraren zijn hierover gesprekken gevoerd. Duidelijk is geworden dat een
goede leerstoel past in een bredere vakgroep en de zoektocht is dan: welke omgeving past
het best. Verder wordt gekeken naar inhoudelijke invalshoeken voor een dergelijke leerstoel
wat veel wetenschappelijke oriëntering betekent en op termijn ook keuzes vraagt. Voor het
Mensa Fonds staat een kwalitatief traject voorop; natuurlijk komt ook het ‘wie zal dat
betalen’ op een gegeven moment om de hoek kijken maar het denken daarover is bewust
nog even uitgesteld. De beoogde impact van de leerstoel op het doel, het benutten van
hoogbegaafd talent voor de samenleving, zorgt ervoor dat we eerst op strategisch niveau
diepgaande gesprekken aangaan.
4. Grijs goud
De uitgangspunten van ‘Grijs Goud’ zijn opnieuw bekeken en besloten is de aandacht meer
te richten op de groep hoogbegaafde ouderen die actief (willen) deelnemen en bijdragen
aan de maatschappij. Binnen het bestuur wordt al enige tijd gesproken over 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. In de
strategiesessie van 6 januari 2018 heeft het bestuur de ambitie uitgesproken dit symposium
in 2018 te laten plaatsvinden en mede hierdoor invulling te geven aan één van de stippen op
de horizon.
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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.
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
Het toetreden van twee nieuwe Silver Friends is een substantiële uitbreiding van één van de
groepen die we rondom Mensa Fonds hebben. Hierdoor is niet alleen een mooie financiële
bijdrage verwelkomd, maar kunnen we ook laten zien dat betrokken zijn 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 pagina waar in 2017 21 mensen lid van zijn geworden.
Het totaal aantal leden van de LinkedIn pagina is daarmee 213 geworden.
Het aantal mensen dat aangesloten is bij onze Facebookgroep is in 2017 gestegen van 285
naar 360. Het is goed te merken dat Stichting Mensa Fonds binnen en buiten Mensa
bekender wordt en dat onze activiteiten zichtbaarder zijn. Hierdoor wordt de positieve
beeldvorming over hoge intelligentie breder uitgedragen. Onderstaande afbeelding toont
het bereik van onze Facebookpagina:
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Het aantal interacties op Sociale Media is toegenomen. Met name rondom de Awards
uitreiking was er veel activiteit zoals in onderstaande afbeelding te zien is:

Twitter
Gedurende het jaar is het Mensa Fonds ook actief geweest op Twitter (729 volgers).
Zowel Facebook als Twitter wordt gebruikt om de verschillende activiteiten 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:

2017 Tweets
Jan
26
Feb
55
Maa
20
Apr
1
Mei
4
Jun
5
Jul
5
Aug
0
Sept
16
Okt
17
Nov
40
Dec
2
Totaal
191

Bezoekers aan
Tweetweergaven profiel
7715
13288
7870
2720
3165
2493
2114
1307
7623
9883
15091
3677
76946

211
204
138
69
65
67
99
87
158
398
661
129
2286

Nieuwe
Vermeldingen volgers
6
8
6
2
1
3
1
0
8
25
40
15
115

4
2
3
6
10
0
12
2
0
11
20
3
63

Zo kregen we gemiddeld per maand 190 bezoekers aan ons profiel en werden onze tweets
6412 keer weergegeven.
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Nieuwsbrief
Het Mensa Fonds heeft dit jaar 14 nieuwsbrieven per mail uitgestuurd. De distributielijst was
aan veranderingen onderhevig. Alle nieuwsbrieven zijn ook op onze website gepubliceerd en
daar terug te lezen.
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 of aan heeft bijgedragen in de kijker te zetten (denk
bijvoorbeeld aan de documentaire ‘Ongewoon Hoogbegaafd’ van Emmi Visser).
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 nominaties voor de Mensa Fonds Awards
en bijdragen aan de kavels voor de veiling.
6. Startpagina HB
Op dit punt is in 2017 geen voortgang te melden.
7. Jaarlijks symposium
Voor 2018 is de ambitie om hieraan invulling te geven binnen het thema Grijs Goud (zie
hierboven).
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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 2017 11 maal, veelal per
Skype. Daarnaast werd begin januari 2017 een strategiesessie gehouden. Bij alle vergadering
waren voldoende bestuursleden aanwezig om besluiten te kunnen nemen. Agenda en
stukken worden van te voren verspreid en besluiten worden in de notulen bijgehouden.
Het bestuur bestond in 2017 uit:
Functie
Voorzitter

Verantwoordelijke
Grethe van Geffen

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Pauline Hagenbeek (vanaf 1 mei 2017)
Hans Haamke
Nelleke Boonstra (tot 30 juni 2017)
Brechje Merkx (vanaf 1 april 2017)
Thérésa Oost
Willem Bouwens
Karina Ahles-Frijters
Nelleke Boonstra (tot 31 maart 2017)
Christianne Bezembinder (vanaf 1 april
2017)

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Portefeuille
Fundraising (SF,FF, Cv100, veiling)
Hoogleraar HB en werk
Nalatenschappen
Communicatie
Allianties
ICT & Websites
PR&Marketing
Grijs Goud

In 2017 vonden een aantal veranderingen in het bestuur plaats. Eind juni 2017 nam Nelleke
Boonstra afscheid als bestuurslid. Haar werk werd overgenomen door Brechje Merckx
(Nieuwsbrief) en door Christianne Bezembinder (Grijs Goud). Pauline Hagenbeek trad in mei
als secretaris toe tot het bestuur. Grethe van Geffen werd in de bestuursvergadering van
april herbenoemd als voorzitter voor een periode van vier jaar. Willems Bouwens werd in
diezelfde vergadering herbenoemd als algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied ICT en
website; eveneens voor een periode van vier jaar.
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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 2017 als volgt uit:
Actuele
bezetting

Begindatum

Einddatum

Herbenoemd

Einddatum

Voorzitter

Grethe van
Geffen

14/10/2015

19/04/2017

20/04/2017

19/04/2021

Secretaris

Pauline
Hagenbeek

19/04/2015/ 19/04/2019
01/04/2017

Penningmeester

Hans Haamke

19/04/2015

19/04/2019

Algemeen
Bestuurslid 1

Willem
Bouwens

20/04/2013

19/04/2017

20/04/2017

19/04/2021

Algemeen
Bestuurslid 2

Christianne
Bezembinder

01/04/2017

31/03/2021

Algemeen
Bestuurslid 3

Karina AhlesFrijters

01/10/2014

01/10/2018

Algemeen
Bestuurslid 4

Thérésa Oost

18/07/2016

18/07/2020

Algemeen
Bestuurslid 5

Brechje Merckx 01/04/2017

31/03/2021
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Foto: Het bestuur in Januari 2018. V.l.n.r. Thérésa Oost, Willem Bouwens, Karina AhlesFrijters, Pauline Hagenbeek, Grethe van Geffen, Christianne Bezembinder. Tot het bestuur
behoren verder Brechje Merckx en Hans Haamke.
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4

De mensen en organisaties met wie we samenwerkten

In het afgelopen jaar is het contact met andere organisaties in het HB-veld geïntensiveerd.
Het meest zichtbare voor de buitenwereld is het wederzijds onder de aandacht brengen van
nieuwe ontwikkelingen via de sociale media waarbij we elkaar versterken. Daarnaast zijn de
individuele contacten toegenomen. In een heel jaar zijn er diverse momenten, onder andere
de jaarlijkse Award uitreiking, om de contacten te intensiveren, de laatste ontwikkelingen
onder de aandacht te brengen en plannen voor de toekomst uit te wisselen.
De samenwerking met de Vereniging Mensa Nederland is uitstekend. Met name in de PR
hebben we elkaar kunnen versterken. 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. 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 twee nieuwe Silver Friends bijgekomen.
In de loop van 2017 is één van onze Founding Friends ons ontvallen. Zeer onverwacht is
Albert de Man overleden, een persoon die ons van het begin af aan continu heeft
ondersteund.
De Amerikaanse Mensa Foundation
Tijdens de IBD-meeting in Nice (oktober 2017), waar een vertegenwoordiger van de Mensa
Foundation aanwezig was, is gesproken over de meest recente ontwikkelingen bij beide
organisaties. Van onze kant is de benoeming van een hoogleraar op de agenda gezet, een
van de speerpunten uit het meerjarenplan 2017-2020. 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. Zie
hier een aanrader. Verder was één van de Nederlandse bestuursleden 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. In de rand van de IBD meeting hebben we
daarbij informatie gegeven over ons eigen oprichtingstraject en in 2018 zullen deze
contacten voortgezet worden. Waarschijnlijk volgt er in 2018 een face-2-face meeting.
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5

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 2018 en een korte
toelichting daarop. De uitgebreide financiële jaarrekening 2017 is te downloaden vanaf de
website.
5.1

Fondsenwervingspercentage

In 2017 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten
opzichte van de opbrengsten daarvan) iets meer dan 12% (in 2016 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.
In tegenstelling tot 2016 waren er in 2017 wel kosten voor de locatie die wij voor de veiling
gebruikt hebben verschuldigd, vandaar dat het kostenpercentage in 2017 gestegen is.
Het CBF hanteert 25% als maximum, wij blijven met ons kostenpercentage daar nog fors
onder.
5.2

Financieringsbronnen

De financieringsbronnen bestonden in 2017 uit:
Silver Friends
In 2017 zijn er 2 Silver Friends toegetreden.
Donaties
In 2017 bestonden de donaties uit giften van donateurs, waaronder tevens giften gegeven
tijdens diverse lokale activiteiten van Mensa. Daarnaast was er de gift van een stichting die
zich ophief en de aanwezige baten aan Mensa Fonds doneerde.
In totaal kwam aan donaties een bijdrage binnen van € 2.971.
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 2017 voor een bijdrage van € 3.000 (in 2016 was dit € 2.900)

Foto: Kavels benefietveiling
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Fondswerfacties
De grootste onderdelen zijn hier :
● De veiling. In 2017 is de veiling eveneens als in 2016 door onszelf georganiseerd.
De opbrengst van de veiling was € 2.526.
● Wijnverkoop. Een gulle gever heeft ons een wijnvoorraad cadeau gedaan ter
verkoop. In 2017 resulteerde dit in een opbrengst van € 571.
● Etentjes bij de voorzitter. Dit resulteerde in een opbrengst van € 530
In totaal kwam via fondswerfacties € 3.680 binnen.
Acties derden
In 2017 zijn er door derden weer verschillende acties ten behoeve van het Mensa Fonds
gehouden. Dit betrof met name :
● Een bedrag van € 498 van de deelnemers aan het Weekend-de-Luxe
● De Paasbootborrel bracht € 130 op en de Kerstbootborrel € 250
● De organisatie van een tuinfeest en een benefietdiner met een totaal opbrengst van
€ 227
● Een donatie van € 49 gedaan uit hoofde van de traditionele barkaartenactie tijdens
het Oktober Weekend.
In totaal kwam dankzij de acties van derden een bijdrage binnen van € 1.155.
5.3

Besteding van het resultaat

In 2017 bedroeg het resultaat € 5.748.
Het resultaat wordt aan de overige reserves toegevoegd, waarmee deze nu op een bedrag van
€ 10.701 staat.
De continuïteitsreserve blijft in 2017 onverminderd op € 2.500 staan.
Er zijn in 2017 geen donaties ten behoeve van specifieke bestemmingsfondsen ontvangen.

Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2017

© Stichting Mensa Fonds

Pagina 15 van 23

Foto: Sfeerfoto benefietveiling
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5.4

Jaarrekening 2017; balans en staat van baten en lasten 2017

De overzichten in de hierna volgende opstellingen geven weer:
● De balans per 31 december 2017 (met ter vergelijking de balans per 31 december
2016
● De realisatie van de baten en lasten in 2017 per 31 december (met ter vergelijking
de realisatie per 31 december 2016 en de begroting over 2017)
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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.
Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2017

© Stichting Mensa Fonds

Pagina 18 van 23

5.4.2 Analyse van het financiële resultaat
Ten opzichte van de begroting 2017 werd in 2017 actueel:
● aan Baten € 3.405 meer ontvangen
● aan Doelstellingen € 1.806 minder besteed
● aan Werving Baten € 107 minder besteed
● aan Beheer en Administratie € 417 minder besteed.
Er is een positief saldo van € 5.748.

5.4.3. Toelichting op staat van baten en lasten
Voor wat betreft de batenkant
Op de Club van 100 na is op elk onderdeel van de batenkant, in vergelijking met de begroting
2017, een hogere tot fors hogere opbrengst gerealiseerd, uitmondende in een opbrengst die
€ 3.405 hoger uitkomt dan de begroting. De Club van 100 loopt licht achter, maar dat zal in
2018 onze nadere aandacht hebben.
Voor wat betreft de lastenkant
Aan financiële ondersteuning werd € 1.000 minder besteed dan begroot. De belangrijkste
reden daartoe was dat er niet veel aanvragen die aan onze ondersteuningscriteria voldoen
binnen gekomen zijn. In totaal waren er 5 aanvragen, waarvan er 1 voldeed aan onze criteria.
Wij hebben aan deze aanvraag € 1.000 toegekend.
5.4.4. Toelichting op de Balans
Op de balans 31 december 2017 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 2018 in relatie tot exploitatie 2017 en begroting 2017
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Inkomsten
Met uitzondering van het onderdeel Club van 100 is op elk onderdeel van de batenkant in
vergelijking met de begroting 2017 een hogere tot fors hogere opbrengst gerealiseerd,
uitmondende in een opbrengst die € 3.405 hoger uitkomt dan de begroting.
De toename in het aantal Silver Friends met 2 en een donatie van een stichting (met een
warm hart voor het Mensa Fonds) die in 2017 besloten heeft om zichzelf op te heffen en het
batig saldo aan het Mensa Fonds te schenken, hebben hier fors aan meegedragen.
Het onderdeel Club van 100 loopt iets achter bij de begroting 2017, in 2018 zal hier meer
aandacht aan besteed worden.
Voor 2018 is het Mensa Fonds reeds van de volgende inkomsten verzekerd:
Leden van de Club van 100 ( € 3.000)
Opbrengsten van de Benefietveiling ( circa € 2.700)
in totaal circa : € 5.700
Voor 2018 wordt met een gematigde groei in Club van 100 leden rekening gehouden.
Uitgaven
Aan uitgavenzijde is in 2017 in totaal € 2.306 minder uitgegeven dan begroot.
De belangrijkste besparingen in 2016 zijn geweest:
● Awards, deze kwamen, mede omdat een sponsor de kosten van de locatie voor zijn
rekening nam, € 556 lager uit
● Financiële ondersteuning, deze kwam € 1.000 lager uit dan begroot
● Bestuurskosten, mede omdat bestuursleden, daar waar mogelijk, afzien van de hen
toekomende declaraties

In 2018 hebben wij begroot meer aan subsidieverlening te kunnen doen dan in 2017 gedaan
is (€ 3.000 in begroting 2018 vs € 1.000 actueel uitgegeven in 2017).
Daarnaast is er in de begroting een bedrag opgenomen voor het speerpunt HB en werken.
Resultaat
De realisatie 2017 laat een fors hoger resultaat zien dan de begroting 2017, terwijl de
begroting 2018, een licht negatief resultaat laat zien. Gezien de relatief hoge stand van de
overige reserves is dat aanvaardbaar.
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6

Vooruitblik 2018

In het eerste weekend van 2018 kwam het bestuur bijeen voor een zogenaamde
strategische sessie. Doel hiervan was om 2017 de revue te laten passeren, de goede punten
en verbeterpunten te benoemen, ieders plannen en ambities te leren kennen en deze te
toetsen aan haalbaarheid. Voor 2018 ligt de focus van het Mensa Fonds op:
. het op de kaart zetten van Grijs Goud onder andere door middel van een symposium of
masterclass
. het genereren van meer media-exposure door pro-actiever de publiciteit te zoeken

Daarnaast blijft het Mensa Fonds werken aan de Awards, de Hoogleraar HB en werk,
Ondersteuning en Allianties. Hoe dat loopt in 2018 kan gevolgd worden via onze website, de
nieuwsbrief, Facebook, Twitter 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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