FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2014
Bank- en spaarrekening 1 januari 2014
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal

€ 14.617,53
€ 1.000,00
---------------

Vermogen 1 januari 2014
Bij:

Af:

Periodieke donaties
Eenmalige donaties
Inkomsten uit acties
Rente

Schenkingen
Kosten bankrekening c.a.
Overige organisatiekosten

€ 15.617,53
€ 4.498,92
3.790,00
50,00
197,49
___________
+

€ 8.536,41

-

€ 5.857,36

€

5.471,10
250,76
135,50
___________

Bank- en spaarrekening 31 december 2014
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal

€ 17.296,58
€ 1.000,00
--------------Vermogen 31 december 2014

€ 18.296,58

Toelichting:
Vermogen:
Het vermogen betreft de optelsom van de bankrekening en spaarrekening, vermeerderd
met een bedrag van € 1000 dat sinds 2004 op een bankrekening van Het Inter-lokaal is
gestald. Vanuit die rekening worden de schenkingen betaald (meestal in contanten), daarna
wordt de Inter-lokaalrekening vanuit het fonds met hetzelfde bedrag aangevuld.
Inkomsten:
- De periodieke giften en de incidentele giften houden elkaar ongeveer in evenwicht. Dit is
vooral te danken aan twee grote eenmalige donaties: in februari een gift namens de
medewerkers van Het Interlokaal (€ 1250) en in december: een kerstgift van Stichting
Cellenbroederenhuis (€ 2000).
Inkomsten uit acties: € 50 ingezameld bij verjaardag medewerker Inter-lokaal.
Uitgaven:
De schenkingen zijn gedaan in 69 gevallen, dat betekent een gemiddeld bedrag van ruim
€ 79. De hoogste bijdrage was € 500,-- en de laagste € 10,--. Vaak betreft het een bijdrage in
hogere kosten.
Het betreft:
* 21 gevallen van ‘broodnood’. Totaal: € 850,--.
* 15 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer
structurele oplossing te verwachten is zoals huisvesting of een uitkering. Totaal: € 620,--.

De term ‘broodnood’ wordt binnen Het Inter-lokaal gebruikt voor de financiële bijdrage die mensen
krijgen voor primaire levensbehoeften, zonder dat er op korte termijn zicht is op een meer structurele
oplossing. De grens tussen ‘broodnood’ en ‘overbruggingssituaties’ is vaak niet scherp te trekken.

*
*
*
*
*
*
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6 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 325,--.
5 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van een identiteitsbewijs. Totaal: € 367,90.
4 bijdragen m.b.t. opleiding of cursus. Totaal: € 375,-4 bijdragen in medische kosten. Totaal: € 397,20.
2 bijdragen in verband met schuldenproblematiek. Totaal: € 300,--.
2 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: € 250,--.
2 bijdragen bij gezinshereniging. Totaal: € 1000,--.
2 bijdragen om afsluiting gas en elektriciteit te voorkomen. Totaal: € 241,--.
6 bijdragen in andere situaties (aangetekende brief; kosten internet; deelname aan
stadshobbywerkplaats; maand fitness; kosten bij vlucht in Syrië; leges
verblijfsvergunning). Totaal € 745,--.

