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Gezocht: bestuurslid/penningmeester voor het Mensa Fonds  

Deel jij de ambities van het Mensa Fonds bestuur en wil je daar graag actief aan bij-

dragen? Dan is de functie van bestuurslid bij het Mensa Fonds iets voor jou! Stich-

ting Mensa Fonds heeft groeiende ambities en zoekt een penningmeester die mee 

wil groeien. Bestuurlijke ervaring en/of bekendheid met de wereld van hoogbe-

gaafdheid zijn een pré maar geen eis: een gestructureerde aanpak en beschikbaar-

heid over een langere periode wel.  

 

Het Mensa Fonds agendeert en ondersteunt op drie thema’s:  

1. Zichtbaarheid van hoogbegaafdheid en waardering van prestaties door of ten 

behoeve van mensen met een hoge intelligentie (de Mensa Fonds awards) 

2. Hoogleraar hoogbegaafdheid en werk 

3. Grijs Goud 

 

Per gedefinieerd project (onder één van de thema’s) zoeken wij één of meerdere fi-

nanciers. Op dit moment staan we aan de start van een groot project waarvoor wij 

de fondsenwerving in gang gezet hebben en het eerste succes geboekt hebben. 

Naast een collega-bestuurder die de administratie voert, de halfjaarcijfers en de jaar-

rekening verzorgt, zoeken wij vooral een penningmeester die (financiële) risico’s 

signaleert, beheersmaatregelen voorstelt en in gang zet. Daarnaast ben je een be-

langrijke spil in het beheren van de relatie met onze kring van grote en kleine dona-

teurs.  

 

Behalve je vakinhoudelijke inbreng vragen we dat je betrouwbaar bent, verantwoor-

delijkheid neemt en het vermogen hebt om je ideeën handen en voeten te geven in 

de praktijk van alledag in goede samenwerking.  

 

Heb je interesse, mail dan voor 15 mei naar info@mensafonds.nl. We waarderen het 

als je in je mailtje kort je motivatie aangeeft en een linkje naar je linked-in profiel 

meestuurt.  

 

Het bestuur van het Mensa Fonds bestaat uit zeven leden. We vergaderen één maal 

per maand en dat doen we al heel lang digitaal. Niet alleen vanwege corona maar 

ook omdat we verspreid over het land wonen. De werkzaamheden voor het Mensa 

Fonds kosten gemiddeld een paar uur per week.  Alle achtergrondinformatie over 

het Mensa Fonds en het bestuur vind je op www.mensafonds.nl. Daar vind je ook 

ons jaarverslag over 2020.  
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