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Voorwoord
De lof werd van de daken geschreeuwd toen wetenschappers een vaccin vonden tegen
corona oftewel het COVID-19 virus: ‘een enorme triomf voor de wetenschap’ (minister de
Jonge), ‘een grote dag voor de wetenschap en voor de mensheid’ (fabrikant Pfizer) en
'een overwinning voor innovatie, wetenschap en de kracht van wereldwijde
samenwerking' (oprichter Uğur Şahin van BioNTech). Het was dan ook uiterst bijzonder.
Niet eerder werd vertoond dat de wetenschap in een jaar tijd met een medicijn tegen
een zeer besmettelijk en potentieel dodelijk virus kwam. Een schier onmogelijk opgave is
voltooid doordat de knapste koppen op wereldschaal zich voor hetzelfde doel inzetten,
en hierbij wisten samen te werken. For the benefit of humanity.
Met diezelfde, toch wat ambitieuze 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. In de 75 jaar na die oorlog ontdekte de
mensheid menigmaal dat het bijzondere talent van een zeer hoge algemene intelligentie
niet per se leidt tot meer ‘benefit of humanity’, ook niet in groepsverband. Maar het kan
wel en het vaccin tegen het COVID-19 virus is daar een prachtig resultaat van.
Mensa Fonds in coronatijd heeft voor ons betekend dat we niet alles hebben kunnen
uitvoeren zoals gepland in dit jaar. De jaarlijkse uitreiking van de Awards hebben we van
november 2020 naar april 2021 verplaatst. En die uitreiking gaat door, in welke vorm
dan ook. Andere activiteiten hebben we in 2020 wel online kunnen vormgeven. En dan
was er het mooie lichtpuntje van de publicatie van het boek Kleine hoogbegaafdheid
voor dummies van Janet van Horssen–Sollie dat mede dankzij het Mensa Fonds
gepubliceerd kon worden. Het is erg succesvol en al aan de tweede druk toe.
Ondanks dat het een ongebruikelijk jaar was, heeft het Mensa Fonds wederom steun
ervaren van vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen. De ambitie om zeer hoge
algemene intelligentie te ontwikkelen en in te zetten voor de samenleving is eerder
hoger dan lager geworden nu het coronajaar ons zo duidelijk heeft laten zien wat de
opbrengst kan zijn. Dank voor ieders steun, inzet en ideeën in 2020 – het Mensa Fonds
ziet uit naar de voortzetting daarvan in 2021!

Grethe van Geffen, voorzitter

Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2020

© Stichting Mensa Fonds

Pagina 3 van 23

1

Visie en missie van Stichting Mensa Fonds

Ons meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van
februari 2020.
De afgelopen jaren lag de focus – mede door het bescheiden budget – op het ‘zelf doen’.
We waren daarin succesvol en bewezen daarmee – zij het op bescheiden schaal – de
relevantie van het Mensa Fonds. Voor de komende periode verschuift onze focus van
‘zelf doen’ naar ‘middelen werven’ en ‘mogelijk maken’. Daarnaast brengen we focus aan
in de inhoud: de thema’s waarop het Mensa Fonds opereert, worden minder breed en
krijgen meer diepgang.
Verbinding
Het Mensa Fonds opereert in verbinding met de Vereniging Mensa – die zich primair
richt op het belang van haar leden - en met het HB veld waarin personen, organisaties,
onderwijsinstellingen, de overheid en belangenbehartigers zich inzetten voor
hoogbegaafden en hoogbegaafdheid.

Mensa Fonds

Hoogbegaafdheid

Vereniging Mensa

HB veld

* HB veld: mensen en organisaties die zich bezig houden met en inzetten voor hoogbegaafdheid.
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Rol van het Mensa Fonds
Het Mensa Fonds eigent zich binnen dit geheel een specifieke rol toe: wij agenderen
en wij ondersteunen in financiële zin.
Wij agenderen en ondersteunen op drie thema’s1:
1. Zichtbaarheid van HB en waardering van prestaties door of ten behoeve van
mensen met een hoge intelligentie
2. HB en werk, hoogleraar
3. Grijs Goud
Het Mensa Fonds heeft geen kapitaal en geen reguliere bron van inkomsten. Voor onze
werkwijze betekent dit dat wij per gedefinieerd project (onder één van de thema’s) één
of meerdere financiers zoeken.
Het Mensa Fonds beweegt zich actief op sociale media, heeft een kring van warme
sympathisanten en heeft via de netwerken van bestuursleden toegang tot een brede
kring van relevante individuen en partijen in de samenleving.
Onze sympathisanten vormen ons kernkapitaal. Letterlijk in de zin dat zij het begin
kapitaal van de stichting fourneerden. Figuurlijk in de zin dat we weten dat we op hun
steun – ook als critical friend – kunnen rekenen. Het Mensa Fonds zorgt voor blijvende
waardering van deze kring.
Onderwerpen en issues onder de hierboven genoemde thema’s brengen wij
gestructureerd en planmatig via onze eigen media en via onze netwerken voor het
voetlicht. Als bestuursleden zijn we benaderbaar en hebben open oor en oog voor
initiatieven van organisaties en personen uit het HB veld die activiteiten ondernemen op
onze thema’s.
De kernboodschap daarbij is altijd positief: benut de talenten van HB.

1

Met deze keuze zijn drie ‘stippen op de horizon’ uit het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020
losgelaten, te weten: community uitbouwen, HB startpagina en jaarlijks symposium
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2

Activiteiten en resultaten uit 2020
1. Ondersteuning – materieel en immaterieel

In 2020 wijzigden wij onze ondersteuningsstrategie (zie ook H1). We maakten in het
meerjarenbeleidsplan 2020 – 2023 de keuze om vanaf 2020 gericht per aangediend
project of initiatief middelen te werven, in plaats van generiek fondsen te werven en die
middelen via ondersteuningsaanvragen te besteden. In 2020 was er, vanwege corona en
het ontbreken van live events, ook geen sprake van hulp bij of spreken op events.
Wel verscheen in 2020, conform planning, het boek De kleine
Hoogbegaafdheid voor Dummies, waarvoor eind 2018
ondersteuning werd gegeven.
Het boekje (en de auteur Janet van Horssen-Sollie) werd publicitair
ondersteund in samenwerking met het IHBV, door onder andere
een boektrailer, persbericht, Facebook en Instagram-pagina. Ook
plaatsten wij een artikel in HiQ Mensa Magazine over dit kleine,
maar zeer complete en wetenschappelijk goed onderbouwde
boekje.
2. Mensa Fonds Awards
Wel doen - niet doen - online doen - live doen? Net als menige andere organisatie heeft
het Mensa Fonds om moeten gaan met de onzekerheid en lockdowns die 2020
kenmerkten. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en de uitreiking van de
Awards naar 11 april 2021 verplaatst. We gaan er een online feest van maken.
In 2020 is de nieuwe inrichting van de Mensa Fonds Awards geëvalueerd. We hadden
vanaf 2013 drie Awards: Onderwijs, Werk en Maatschappij. Dit is in 2019 veranderd naar
een Impact Award, een Uitblinker Award en een Publieks Award. Die verandering bracht
twee grote voordelen. Ten eerste, de winnaar van de Impact Award wordt eerder in het
juryproces gekozen en kan zo zelf als keynote speaker optreden bij de uitreiking. Ten
tweede, we kunnen veel meer mensen betrekken bij het Mensa Fonds doordat het
publiek kan stemmen op de drie genomineerden voor de Publieks Award. De komende
jaren blijven we daarom met dit format van Award toekenning werken.
We namen afscheid van de juryleden Ingelou Stol en Corina de Boer die als oudwinnaars één resp. twee jaar als gastjurylid meewerkten: heel erg bedankt voor jullie
inzet en vernieuwende ideeën! Het heuglijke nieuws daarbij is dat Corina de Boer de
functie van bestuurslid Awards op zich heeft genomen. Wat is mooier dan dat iemand
die zelf Award winnaar is geweest en jurylid, nu aan het bestuurlijke roer kan staan…
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In 2020 nam ook Leila Prnjavorac afscheid
als juryvoorzitter van het eerste uur, en als
presentator bij de Awards uitreikingen. Met
hart en ziel en grote deskundigheid heeft Leila
Prnjavorac het Awards programma
ondersteund en vormgegeven. Haar charme
en professionele optreden kleurden de
Awards-uitreikingen en haar inzichten leidden
het juryproces naar grote hoogten. Het waren
7 gouden jaren Leila: heel hartelijk dank
namens alle betrokkenen in het Awards
programma.

Zittend jurylid en oud-voorzitter van het Mensa Fonds Angela Riddering neemt het
voorzittersstokje voor de jury over. Met zittend jurylid Kaveh Pour en de nieuwe
juryleden Fleur Besters (Award winnaar 2019), Mark Wiebes en Willy de Heer is de jury
weer compleet én al voortvarend aan de slag gegaan. De jury zocht en vond al een
winnaar voor de Impact Prijs 2021. De naam is bekend maar…. nog niet bekend gemaakt
in 2020. In december startte het voordragen van kandidaten voor de Uitblinker- en
Publieks Awards 2021. We weten zeker dat 2021 weer mooie verrassingen voor ons in
petto heeft.

Jury 2021
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 2020 voortgezet, met als doel
de beste omgeving te vinden voor een leerstoel die past in het programma van een
bredere vakgroep. De beoogde impact van de leerstoel op het doel, het benutten van
hoogbegaafd talent voor de samenleving, zorgt ervoor dat we op strategisch niveau
diepgaande gesprekken aangaan vanuit meerdere disciplines. Tevens hebben we dit
jaar verkend wie de persoon zou kunnen zijn om een dergelijke leerstoel op zich te
nemen. Zo hopen we stap voor stap dichter bij realisatie te komen al moet er nog flink
wat water door de Rijn en geld in de collectebus voor het zover is.
Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2020
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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.
Symposium
Binnen het bestuur bestaat al langere tijd de wens om een symposium te organiseren.
Om de verschillende speerpunten met elkaar te verbinden, is ervoor gekozen om een
symposium te organiseren met Grijs Goud als thema.
Het jaar 2020 leende zich hier helaas niet voor vanwege COVID-19. Desalniettemin blijft
de wens bestaan en is er afgelopen jaar nagedacht over de concrete invulling van zo’n
symposium en wordt er gewerkt aan het vinden van voldoende financiële middelen om
dit te realiseren zodra dat weer mogelijk is.
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 door dit in
eigen omgeving te onderzoeken. En om het Grijs Goud zichtbaar te maken vanuit het
motto: “Niet over ons, zonder ons.”. Op die manier kunnen anderen geïnspireerd raken
om aan het werk te gaan rondom dit thema.
Interviews
Afgelopen jaar werd Hildegard Pouwels (67), moeder van Award winnaar Anouke Bakx,
geïnterviewd over het thema Grijs Goud. Dit interview verscheen in het HiQ Mensa
Magazine (hiqmagazine.nl). Haar eerste reactie toen ze voor het thema Grijs Goud werd
benaderd? “Grappig, want ik zie mezelf niet zo. Niet als grijs in elk geval.” Het
lezenswaardige interview is terug te vinden in nummer 21, voorjaar 2020.
Pact voor de ouderenzorg/Waardig Ouder Worden - ministerie VWS
In 2020 trad het Mensa Fonds toe tot een groep van minstens 10.000 professionals,
wetenschappers, bestuurders, stichtingen en verenigingen die sinds 2015 inzichten uit
praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar verbinden. Ook hier staan
ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal.
www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl
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5. Communicatie
We streven er naar om de groep betrokkenen rondom Mensa Fonds steeds groter te
maken. Over de hele linie is op dat gebied groei te zien. De groepspagina op LinkedIn
groeide met 15 leden naar 229. Facebook groeide met 6 fans naar 536. Vanwege het
doorschuiven van de Awards is daarover niet geadverteerd. Dat verklaart de relatief lage
aanwas van leden op de pagina. Er is wel geadverteerd rondom de kunstwerken van
Guillermo Olguin. Een gepromoot bericht richting de fans van de pagina en hun
vrienden, kosten 10 euro, bereikte van 11 tot 16 november 1.091 mensen en leidde tot
21 kliks. De advertentie in dezelfde periode bereikte voor 10 euro 2.663 mensen en
kreeg 188 kliks. Deze was gericht op mensen met interesse in Moderne kunst, Mexico,
Beeldende kunsten, Online art gallery of De schilderkunst.
Twitter
Gedurende het jaar is het Mensa Fonds ook actief geweest op Twitter (838 volgers,
stijging +19). Zowel Facebook als Twitter worden gebruikt om de verschillende
activiteiten (veiling, fundraising dinners) 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.

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal 2020
Totaal 2019

2020 Tweets Tweet
Bezoekers Vermeldingen Nieuwe
weergave aan profiel
Volgers
n
3
4.503
25
7
3
6
3.394
31
3
1
3
3.109
32
1
6
2
2.880
19
-4
0
2.114
7
-2
1
1.895
11
2
0
2
2.059
54
2
0
0
1.244
18
1
-4
1
1.282
9
4
7
2.052
28
3
4
6
2.967
60
4
14
26
9.025
178
2
0
57
36.524
472
25
22
176
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Het aantal tweets is beduidend lager dan in het voorgaande jaar. De belangrijkste
oorzaak van deze terugloop is een aanzienlijke vermindering van onze externe
activiteiten. Door COVID-19 konden een aantal activiteiten niet doorgaan. Geen
benefietveiling, minder fundraising dinners bij de voorzitter en de Award-uitreiking is
verschoven van 2020 naar 2021.
Nieuwsbrief
Het Mensa Fonds heeft dit jaar 6 berichten per e-mail uitgestuurd. Het aantal
ontvangers van de mailings is gestegen naar 595, waarvan 161 op de perslijst. Alle
berichten zijn ook op onze website gepubliceerd en daar terug te lezen. Door een
andere manier van doelgroepbeheer, in de mail-applicatie, kunnen we nu makkelijker
open-, lees- en klikratio’s bijhouden. Voor de ‘reguliere’ ontvangers, dus niet pers of
professionals, is de openratio 38,5%, leesratio 86,1%, klikratio 8% en de afmeldratio
1,5%. Met name op de kunstverkoop is veel geklikt.
Openratio

Klikratio

Mensa Fonds

38,5%

8%

Benchmark

B2B 32,21%

B2B 4,59%

B2C 30,11%

B2C 4,33%

Goede doelen 38,84

Goede doelen 7,28%
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Bestuur en organisatie

Het bestuur van stichting Mensa Fonds bestaat uit een voorzitter, een penningmeester,
een secretaris en algemene bestuursleden. Het bestuur vergaderde in 2020 12 maal
inclusief de strategiesessies in januari en juli. De reguliere vergaderingen vonden plaats
via Skype. De strategiesessies waren live – met in achtneming van de
coronamaatregelen. Bij alle vergadering waren voldoende bestuursleden aanwezig om
besluiten te kunnen nemen. Agenda en stukken werden van tevoren verspreid en
besluiten werden in de notulen bijgehouden.
Het bestuur bestond in 2020 uit:
Functie

Verantwoordelijke

Portefeuille

Voorzitter

Grethe van Geffen

Hoogleraar HB en werk

Secretaris/vice voorzitter

Pauline Hagenbeek

Financiële ondersteuning

Penningmeester

Peter Kievit

Nalatenschappen, wetgeving
en fiscaliteit

Algemeen bestuurslid

Willem Bouwens

ICT & Zusterorganisaties,
Intellectueel eigendomsrecht

Algemeen bestuurslid

Thérésa Oost

Allianties, Grijs Goud

Algemeen bestuurslid

Brenda Dekkers

Communicatie

Algemeen bestuurslid

Vanaf 14 oktober 2020 Awards
Corina de Boer

Algemeen bestuurslid

Hülya Celik, 4 juli 2020 – 18 augustus 2020

Algemeen bestuurslid

Jeroen Hollestelle, tot 9 september 2020

In 2020 vonden een aantal veranderingen in het bestuur plaats. Algemeen
bestuursleden Jeroen Hollestelle en Hülya Celik verlieten het bestuur. De
bestuurswerkzaamheden waren voor hen niet meer goed verenigbaar met privéverplichtingen. Corina de Boer trad in oktober aan als algemeen bestuurslid met Awards
in portefeuille. Met het aantreden van Corina is de organisatie van de Awards uitreiking
in capabele handen. Corina was in 2017 award winnaar in de categorie Maatschappij
en als jurylid betrokken bij de Awards edities 2018 en 2019. Wij bedanken Jeroen en
Hülya voor hun werkzaamheden voor het Mensa Fonds en heten Corina van harte
welkom. Pauline Hagenbeek werd in januari benoemd tot vice voorzitter.
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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 2020 als volgt uit:
Actuele bezetting

Begindatum

Voorzitter
Secretaris/vice voorzitter

Grethe van Geffen
Pauline Hagenbeek

14/10/2015
12/04/2017

Einddatum en
herbenoembaar
19/04/2021
12/04/2023

Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid

Peter Kievit
Willem Bouwens
Thérésa Oost

01/01/2020
19/04/2013
18/07/2016

01/01/2024
19/04/2021
18/07/2024

Algemeen Bestuurslid

Brenda Dekkers

11/04/2018

12/04/2024

Algemeen Bestuurslid

Corina de Boer

14/10/2020

13/11/2023
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4

De mensen en organisaties met wie we samenwerkten

Het is een jaar geworden waarin de mogelijkheden om de externe contacten te
intensiveren minimaal was. De uitbraak van COVID-19 leidde er toe dat de externe
ontwikkeling van onze speerpunten vrijwel stil kwam te liggen. Dat gold niet alleen voor
ons maar ook voor andere organisaties in het HB-veld en de (beoogde)
samenwerkingspartners. Op enkele momenten leek het einde van allerlei restricties in
zicht en konden we anticiperen op het verlichten van de beperkende maatregelen.
Helaas, het was ijdele hoop.
Awards netwerk
De award uitreiking, het nominatie proces en de uitreiking zelf, is normaliter hèt
moment om de formele en informele contacten uit te bouwen. Hoe het dit jaar verder
zal gaan is moeilijk te voorspellen, de mogelijkheden om in 2021 de mensen in het HBveld weer een platform te bieden om nieuwe contacten te leggen zijn beperkt.
De samenwerking met de Vereniging Mensa Nederland is uitstekend. Maar ook hier
waren we door het geringe aantal activiteiten beperkt in de kansen.
Onze Friends
Een categorie mensen die ons een “warm hart toedragen” zijn de Founding Friends, de
Silver Friends, de leden van de Club van 100. Vlak na de oprichting in 2013 is een start
gemaakt met de Club van 100, mensen die ons vijf jaar lang met €100 en 100 minuten
per jaar ondersteunen. Het zijn onze trouwe vrienden die de enorme potentie van het
Mensa Fonds samen met ons vorm geven. Zij zijn onze ambassadeurs in het veld.
Universitaire contacten
Vanuit de universitaire wereld is er belangstelling voor het instellen van een leerstoel die
we de werktitel “HB en werk” hebben meegegeven. Het proces om tot een dergelijke
aanstelling te komen vergt een zeer zorgvuldige aanpak en zeer zorgvuldige
communicatie. Het is een project met een lange doorlooptijd waarbij we dankbaar leden
van ons comité van aanbeveling consulteren. Er zijn uitstekende contacten opgebouwd
en we hebben veel vertrouwen in de mogelijkheden om tot verdere samenwerking te
komen.
We hebben we een zusje bij
In november 2020 is de Nordic Mensa Foundation opgericht
(www.nordicmensafund.org). Het is een onafhankelijke stichting opgericht door de
nationale Mensa’s van Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken. Het idee van een
dergelijke stichting, in navolging van de Amerikaanse Mensa Foundation, leefde al langer
(voor 2017) in het hoge Noorden. Het vergt visie, veel tijd en volharding om een
onafhankelijke stichting op te zetten met gelijksoortige doelstellingen als de
Amerikaanse Mensa Foundation en het Nederlandse Mensa Fonds. Meer nationale
Mensa’s hebben de ambitie uitgesproken voor een stichting, in de toekomstvisie zien we
een netwerk van nationale Mensa Fondsen.
Jaarverslag stichting Mensa Fonds 2020
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Scholarship
De Amerikaanse Mensa Foudation is onze inspiratiebron (www.mensafoundation.org).
Mensa International heeft een scholarship-programma waarbij de uitvoering is belegd
bij de Amerikaanse Mensa Foundation. Mensa International stelt daarvoor gelden ter
beschikking en de uitvoering van het programma is gedelegeerd. De uitvoering is
gedelegeerd omdat de Mensa Foundation heel veel expertise in huis heeft om een
dergelijk programma in te richten en daarmee inmiddels vele jaren ervaring heeft
opgebouwd. Bestuurslid Willem Bouwens was opnieuw een van de negen juryleden
voor het beoordelen van de essays die de basis vormen voor het toekennen van de
internationale studiebeurzen.
Thuisonderwijs van de Amerikaanse Mensa Foundation
Een van de pareltjes van de Amerikaanse Mensa Foundation willen we in deze barre
tijden graag onder de aandacht brengen. Het zijn de lessen voor kinderen. Zie hier.
Het materiaal is in het Engels, wellicht inspireert het de Nederlandse onderwijzers (en
kinderen) om er mee aan de slag te gaan. Het is een uitgebreid en zeer gerenommeerd
schoolprogramma dat gratis wordt aangeboden door de Mensa Foundation.
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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 2021 en een korte
toelichting daarop.
5.1

Fondsenwervingspercentage

In 2020 was het fondsenwervingspercentage (de kosten van eigen fondsenwerving ten
opzichte van de opbrengsten daarvan) 3,3% (in 2019 0,5%). Wederom blijven wij met ons
kostenpercentage fors onder het CBF maximum van 25%.
5.2

Financieringsbronnen

De financieringsbronnen bestonden in 2020 uit:

Silver Friends
In 2020 zijn er geen Silver Friends toegetreden.

Donaties
De donaties bestaan uit giften van donateurs. In totaal kwam aan donaties een bijdrage
binnen van €909, ruim 38% hoger dan het voorgaande jaar.

Club van 100
In 2014 is de Club van 100 opgericht, waarvan de leden voor een periode van 5 jaar
toezegden jaarlijks een gift te doneren van (minimaal) €100 en daarnaast 100 minuten
van hun tijd wilden inzetten voor het Mensa Fonds. Een groot aantal leden hebben hun
lidmaatschap na het bereiken van de 5-jaarstermijn gecontinueerd. De Club van 100
zorgde in 2020 voor een bijdrage van €1.950 (in 2019 was dit €2.450).

Fondsenwervingsacties
In 2020 hebben wij de volgende fondsenwervingsacties gedaan:
●

Het organiseren van online veilingen en de verkoop van o.a. schilderijen en
boeken met een opbrengst van totaal €3.245.

●

Het organiseren van fundraising diners bij de voorzitter thuis met een opbrengst
van €739.

In totaal kwam via fondswerfacties €3.984 binnen.

Acties derden
In 2020 waren er geen inkomsten door acties van derden.
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5.3

Besteding van het resultaat

In 2020 bedroeg het resultaat €5.871. Met name een hoog bedrag doordat de Awards,
waarvoor een bedrag van €5.000 was begroot, geen doorgang hebben kunnen vinden
en verplaatst zijn naar april dit jaar. Het resultaat is aan de overige reserves toegevoegd,
waarmee deze nu op een bedrag van €15.168 staan. De continuïteitsreserve blijft in
2020 onverminderd op €2.500 staan.
5.4

Jaarrekening 2020; balans en staat van baten en lasten 2020

De overzichten in de hierna volgende opstellingen geven weer:
●

De balans per 31 december 2020 (met ter vergelijking de balans per 31
december 2019)

●

De gerealiseerde baten en lasten over 2020 (met ter vergelijking de baten en
lasten over 2019 en de begroting over 2020)
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Balans

Balans per
31 december 2020

Balans per
31 december 2019

Activa
1

Immateriële Vaste Activa

1.1

Automatisering

€0

€0

1.2

Website

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 112

€0

€ 112

€ 100

€ 200

€ 100

€ 200

€ 19.768

€ 13.569

2

Materiële Vaste Activa

2.1

Inventaris

3

Financiële Vaste Activa

3.1

Leningen

4

Voorraden

4.1

Voorraden

5

Vorderingen

5.1

Vorderingen en overlopende activa

6

Liquide middelen

6.1

Banken

6.2

Spaarrekeningen

€0

€0

6.3

Kas

€0

€0

€ 19.768

€ 13.569

€ 19.868

€ 13.881

€ 2.500

€ 2.500

Totaal Activa
Passiva
7

Reserves en Fondsen
Reserves

7.1

Continuïteitsreserve

7.2

Bestemmingsreserves

7.3

Overige reserves

€0

€0

€ 15.168

€ 9.296

€ 17.668

€ 11.796

€0

€0

€0

€0

Fondsen
7.4

Bestemmingsfondsen

8

Kort lopende schulden

8.1

Vooruit ontvangen bedragen

€ 2.200

€ 85

8.2

Toezeggingen

€0

€ 2.000

8.3

Crediteuren

€0

€0

8.4

Overige Schulden

€0

€0

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten

Exploitatie Exploitatie
2020
2019

Begroting
2020

Baten
9

Baten uit eigen fondsenwerving

9.1

Founding Friends/Silver Friends

9.2

Donaties

9.3

Club van 100

9.4

Nalatenschappen

10

Baten uit acties:

10.1 Fondswerfacties
10.2 Acties derden
11

0

0

685

2.000

1.950

2.450

1.950

0

0

0

2.949

3.135

3.950

3.984

3.329

3.500

0

80

500

3.984

3.408

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidies overheden

11.1 Subsidies
12

0
999

Rentebaten en baten uit beleggingen

12.1 Rente en baten uit beleggingen
Som der baten

6.843

6.543

7.950

Lasten
13

Besteed aan doelstelling

13.1 Awards

21

4.577

5.000

13.2 Financiële ondersteuning

0

3.000

0

13.3 Eigen initiatieven t.b.v. Grijs Goud

0

0

250

13.4 Eigen initiatieven t.b.v. HB en werk

0

9

250

13.5 Eigen initiatieven t.b.v. Overige speerpunten

0

0

0

21

7.586

5.500

0

0

250

0

0

250

112

112

112

0

0

0

112

112

112

95

14

550

0

0

0

16.3 Kosten ter verkrijging Subsidies overheden

0

0

0

16.4 Kosten van rentebaten en beleggingen

0

0

0

95

14

550

17.1 Bestuurskosten

381

357

840

17.2 Verzekeringen

293

293

300

0

0

0

14

Voorlichting & PR

14.1 Voorlichting en PR
15

Diverse

15.1 Afschrijvingen
15.2 Afschrijvingen op oninbare vorderingen
16

Besteed aan Werving baten

16.1 Kosten eigen fondsenwerving
16.2 Kosten acties derden

17

Beheer en administratie

17.3 Uitbesteding Financiële administratie
17.4 Controlekosten
Som der lasten
Resultaat boekjaar
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70

37

0

744

687

1.140

972

8.399

7.552

5.871

-1.856

398
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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 2020 werd in 2020 gerealiseerd:
●

aan Baten €1.107 minder ontvangen

●

aan Doelstellingen €5.479 minder besteed

●

aan Werving Baten €455 minder besteed

●

aan Beheer en Administratie €396 minder besteed

●

aan Voorlichting & PR ook dit jaar niets besteed

Er is een positief saldo van €5.871.
5.4.3 Toelichting op de staat van baten en lasten
Voor wat betreft de batenkant
De baten uit eigen fondsenwerving waren iets lager dan in het vorige jaar, maar dit werd
ruim gecompenseerd door het hogere bedrag aan fondswerfacties. Dit laatste lag dicht
bij het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag; de baten uit fondsenwerving bleven
echter ruim €1.000 achter bij de begroting.
Voor wat betreft de lastenkant
Aan financiële ondersteuning werd conform de begroting in 2020 niets meer
uitgegeven. En er waren vrijwel geen kosten voor de Awards omdat wij in verband met
corona hebben moeten besluiten dit event te verplaatsen naar het voorjaar 2021.
5.4.4. Toelichting op de balans
Door het positieve exploitatiesaldo is het totaal aan reserves toegenomen tot €17.668.
Het bedrag aan vooruit ontvangen bedragen (€2.200) betreft een reeds ontvangen
bijdrage van €2.000 voor het Awards event en €200 aan vooruit ontvangen bijdragen
van de Club van 100. De op de balans van 31-12-2019 vermelde toezeggingen (€2.000)
zijn afgelopen jaar uitgekeerd. Dit betrof de BPS leerlingenconferentie (2019) en de
resterende financiële ondersteuning van het boek ‘De kleine hoogbegaafdheid voor
Dummies’ (Janet van Horssen). Verder zijn de vorderingen van eind 2019 (€200)
ontvangen en betreft de nieuwe vordering van €100 een nog te ontvangen bijdrage van
de Club van 100.
Ten slotte worden op de balans per 31 december 2020 de volgende posten niet van
toepassing geacht: Automatisering, Website, Inventaris en Leningen. Deze posten zijn nu
nog wel op de balans vermeld vanwege eventuele toekomstige ontwikkelingen.
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5.5 Begroting 2021 in relatie tot exploitatie 2020 en begroting 2020
Staat van baten en lasten

Begroting
2021

Exploitatie
2020

Begroting
2020

Baten
9

Baten uit eigen fondsenwerving

9.1

Founding Friends/Silver Friends

-

0

-

9.2

Donaties

3.500

909

2.000

9.3

Club van 100

1.950

1.950

1.950

9.4

Nalatenschappen

-

0

-

5.450

2.859

3.950

10

Baten uit acties

10.1

Fondswerfacties

3.500

3.984

3.500

10.2

Acties derden

0

0

500

3.500

3.984

4.000

11

Subsidies overheden

11.1

Subsidies

-

-

-

-

-

-

12

Rentebaten en baten uit beleggingen

12.1

Rente en baten uit beleggingen

-

-

-

-

-

-

8.950

6.843

7.950

7.500

21

5.000

Som der baten
Lasten
13

Besteed aan doelstelling

13.1

Awards

13.2

Financiële ondersteuning

0

0

0

13.3

Eigen initiatieven t.b.v. Grijs Goud

0

0

250

13.4

Eigen initiatieven t.b.v. HB en werk

0

9

250

13.5

Eigen initiatieven t.b.v. Overige speerpunten

0

0

0

7.500

21

5.500

14

Voorlichting & PR

14.1

Voorlichting en PR

250

0

250

250

0

250

15

Diverse

15.1

Afschrijvingen

0

112

112

15.2

Afschrijvingen op oninbare vorderingen

0

0

0

0

112

112

16

Besteed aan Werving baten

16.1

Kosten eigen fondsenwerving

500

95

550

16.2

Kosten acties derden

0

0

0

16.3

Kosten ter verkrijging Subsidies overheden

0

0

0

16.4

Kosten van rentebaten/baten uit beleggingen

0

0

0

500

95

550
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17
17.1
17.2
17.3

Beheer en administratie
Bestuurskosten
Verzekeringen
Uitbesteding Financiële administratie

17.4

Controlekosten

Som der lasten
Resultaat boekjaar
7
Stand Reserves
7.1
Continuïteitsreserve
7.2
Bestemmingsreserves
7.3
Overige reserves
Totaal reserves

400
300
0

381
293
0

840
300
0

0

70

0

700

744

1.140

8.950

972

7.552

0

5.871

398

2.500
0
15.168
17.668

2.500
0
15.168
17.668

De begroting voor donaties in 2021 is gesteld op €3.500; hoger dan vorig jaar vanwege
een reeds ontvangen bijdrage van €2.000 voor de Awards. Het bedrag aan donaties van
de Club van 100 zal dit jaar in principe op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar. En ook
is de begroting voor fondswerfacties op hetzelfde niveau gehouden als in 2020. Er is ten
slotte geen bedrag voor acties derden begroot.
Ten aanzien van de lasten is er voor de Awards dit jaar een bedrag begroot van €7.500.
De overige lasten zijn voor 2021 iets lager begroot dan voor 2020, mede gezien de
lagere exploitatiekosten.
Als resultaat wordt voor 2021 een saldo van €0 begroot, waardoor de totale reserves op
€17.668 zullen blijven.
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6

Vooruitblik 2021

2020 was ook voor het Mensa Fonds een bijzonder jaar. Door alle beperkingen die
samen hingen met COVID-19, vielen ineens allerlei zaken weg. De relatieve rust gaf ons
wel de mogelijkheid om goed aan de slag te gaan met de langere termijn. We zetten de
lijnen uit voor het 2e lustrum van de Awards-uitreiking in 2023, werkten aan de basis
voor fondsenwerving en sponsoring, breidden digitaal het netwerk voor Grijs Goud uit
en legden de verdere basis voor de leerstoel Hoogbegaafdheid en werk.
In ieder geval vindt er op 11 april 2021 een Awards-uitreiking plaats. Het Grijs Goud
symposium dat we vorig jaar aankondigden, nemen we mee naar 2021.
De rust in 2020 had een positief effect op het resultaat en wij gaan 2021 in met
een gezonde financiële positie. De fondsen, ons netwerk en de kennis en kunde van
het bestuur blijven we inzetten ten behoeve van het agenderen en ondersteunen
op drie thema’s:
1. Zichtbaarheid van HB en waardering van prestaties door of ten behoeve van
mensen met een hoge intelligentie
2. HB en werk, hoogleraar
3. Grijs Goud
En altijd vanuit een positieve kernboodschap: benut de talenten van HB.
Volg ons ook in 2021 via onze website, de nieuwsbrief, Facebook, Instagram
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
I 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 en opmaak
Door het bestuur gezamenlijk opgesteld en vormgegeven.
Bron foto’s
Fotoarchief Mensa Fonds.
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