Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2014 en beleidsplan 2015-2016
(vastgesteld 4 maart 2015)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2014
In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het contact met Het Interlokaal beschreven, en het financieel overzicht kort toegelicht.
Het bestuur
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2014 uit Marie-José Buck (voorzitter), Thijs Arts
(secretaris/penningmeester), Jan-Willem Koekebakker en Corina Brekelmans. Corina Brekelmans is
daarnaast ook bestuurslid bij Het Inter-lokaal, waarmee aan een verplichting uit de statuten voldaan
is (volgens de statuten moet namelijk tenminste één bestuurslid van het fonds ook bestuurslid bij Het
Inter-lokaal zijn). De uitvoerende activiteiten worden door Thijs Arts gedaan. In voorkomende
gevallen worden de andere bestuursleden geconsulteerd.
De jaarlijkse bestuursvergadering werd in februari gehouden.

Contact met Het Inter-lokaal
In het jaarverslag wordt telkens de feitelijke gang van zaken bij het geven van schenkingen door het
fonds toegelicht.
De meerderheid van de aanvragen om een schenking zijn afkomstig van Het Inter-lokaal. Dit is niet
verwonderlijk omdat het fonds is voortgekomen uit Het Inter-lokaal (althans diens voorganger, de
Gastarbeidwinkel). Om aanvragen te toetsen en uitbetalingen zonder veel rompslomp te laten
plaatsvinden is een systeem ontwikkeld dat als volgt werkt:
In 2004 is door het fonds een bedrag van € 1000 als werkkapitaal op een rekening van Het Interlokaal gestort. In een concrete situatie van een cliënt kan iedere medewerker van Het Inter-lokaal het
voorstel doen om aan die cliënt een gift vanuit het fonds te verstrekken. Dat voorstel legt hij voor
aan een van de vaste medewerkers bij Het Inter-lokaal die tot een bedrag van € 250 ‘tekenbevoegd’
zijn (voor bedragen boven de € 250 is vooraf overleg met het bestuur nodig). De tekenbevoegde
medewerker beoordeelt of de situatie waarin om een gift gevraagd wordt valt binnen de doelstelling
en regels van het fonds. Is het oordeel positief dan wordt een aanvraagformulier ingevuld en wordt
de gift meteen of op korte termijn aan de cliënt verstrekt (van de Inter-lokaal rekening), meestal in
contanten, soms door overschrijving naar een bankrekening. De cliënt tekent voor ontvangst. Het
aanvraagformulier met ontvangstbevestiging wordt daarna naar de penningmeester opgestuurd. Hij
controleert de aanvraag en maakt de uitbetaalde bedragen over naar de rekening van Het Interlokaal. Wanneer een binnen Het Inter-lokaal verstrekte schenking niet aan de voorwaarden van het
fonds voldoet wordt deze schenking niet vergoed. Het bedrag komt dan ten laste van Het Interlokaal. Dit komt overigens nauwelijks voor.
(Tot eind 2014 werden de aanvragen vanuit het Inter-lokaal eerst naar Jos Gosen gestuurd, als
tussenpersoon voor het fonds bij Het Inter-lokaal. Deze praktijk is beëindigd door een andere
werkwijze bij het Inter-lokaal).
Regelmatig is er contact tussen Thijs Arts en tekenbevoegde medewerkers over aanvragen.
Begin 2014 is er een eerste bijeenkomst geweest van de tekenbevoegden en het bestuur (Thijs Arts)
om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Deze bijeenkomst is als nuttig ervaren, afgesproken is
om hier jaarlijks een vervolg aan te geven.
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Aanvragen van buiten Het Inter-lokaal
Aanvragen van buiten Het Inter-lokaal worden door het bestuur afgehandeld. De penningmeester is
gemandateerd om dit te doen, bij twijfel wordt de aanvraag aan de overige bestuursleden
voorgelegd. Ook kan worden besloten om de aanvrager door te verwijzen naar Het Inter-lokaal, waar
de aanvraag dan volgens de interne procedure wordt behandeld.
Het aantal aanvragen van buiten Het Inter-lokaal is toegenomen, onder meer door de betere
bereikbaarheid van de website. In 2014 is in acht gevallen een aanvraag goed gekeurd, voor een
gemiddeld bedrag van € 260. Dit bedrag is aanmerkelijk hoger dan het gemiddeld bedrag dat vanuit
het Inter-lokaal wordt verstrekt, vooral als gevolg van twee bijdragen à € 500 voor gezinshereniging.
In acht gevallen is de aanvraag afgewezen. Redenen waren onder meer: voor de aanvrager stond een
voorliggende voorziening over; de aanvrager woonde buiten Nijmegen en directe omgeving; of de
aanvrager paste niet binnen de criteria van het fonds.
In mei 2014 is op de website een tekst geplaatst om potentiële aanvragers van buitenaf te
informeren over de mogelijkheden en de werkwijze van het fonds.
Omdat er in de praktijk soms onduidelijkheid bestond over de regio waarin het fonds actief is, heeft
het bestuur besloten om de in de statuten gebruikte term ‘woonachtig zijn of verblijven in Nijmegen
en omgeving’ te concretiseren tot: Nijmegen en de Ooij, Groesbeek, Berg en Dal, Malden, Wijchen,
Beuningen, Elst, Bemmel, ‘en alles wat daar tussen in ligt’.

Toelichting bij het financieel overzicht over 2014
Voor de toelichting bij de concrete bedragen: zie het overzicht.
Het aantal schenkingen (69) was ongeveer twee-derde van het aantal schenkingen in 2013 (98).
Vooral in de eerste helft van het jaar bleven de aanvragen sterk achter, in de tweede helft van het
jaar nam het aantal weer toe. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk bij het feit dat Het Inter-lokaal
vanaf 1 januari 2014 zelf geen spreekuren meer organiseert; cliënten komen nu pas na een
doorverwijzing van het STIP (Stedelijk informatie Punt) bij Het Inter-lokaal terecht. Daardoor heeft
het een tijd geduurd voor de toeloop zich normaliseerde.
De kosten van het betalingssysteem zijn in de loop van de jaren gestegen. Regelmatig worden de
bedragen die de ING per transactie rekent iets hoger. Bij de overgang naar IBAN-bankrekeningen in
2013 bleek het niet meer mogelijk om incasso’s rechtstreeks bij ING in te dienen. Daarbij bood ING
toen aan kleine zakelijke gebruikers de mogelijkheid om incasso’s gratis via een tussenpersoon
(IBANC) aan te bieden. Met ingang van het jaar 2015 moet voor dit IBANC-pakket echter betaald
worden, vooralsnog een kleine € 100 per jaar, eind van boekjaar 2014 voor het eerst betaald.

Ondersteuningsgroep van Het Inter-lokaal
In 2013 is bij Het Inter-lokaal een ondersteuningsgroep gevormd om meer inkomsten te verwerven.
De werkzaamheden van de groep zijn in de loop van 2014 op een laag pitje gezet vanwege het
gedaalde aantal aanvragen. De afspraak is om de groep nieuw leven in te blazen zodra de
ontwikkelingen daarom vragen.
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Beleidsplan Ankie Mensink-fonds 2015-2016
Inleiding: doelstelling en werkwijze van het fonds
De doelstelling van het Ankie Mensink-fonds bestaat eruit om aan mensen die buiten hun schuld in
financiële nood zijn geraakt financiële ondersteuning te bieden. Deze mensen moeten in Nijmegen
en omgeving woonachtig zijn of verblijven. Daarnaast kan het fonds financiële ondersteuning bieden
aan activiteiten en projecten in Nijmegen en omgeving die een positieve bijdragen leveren aan de
multiculturele samenleving.
Er zijn drie criteria voor toekenning van een bijdrage aan personen: de aanvraag moet vallen binnen
de doelstelling van het fonds; het financiële probleem van de aanvrager kan niet worden opgelost
door een voorliggende – wettelijke - voorziening; en het financiële probleem van de aanvrager mag
niet (grotendeels) aan de aanvrager zelf te wijten zijn. Een ongeschreven criterium is: het fonds is
niet om geld te halen, maar om de ontvanger een beter perspectief te geven. Anders gezegd: ideaal
gezien wordt door de schenking bereikt dat de ontvanger een stapje vooruit maakt in zijn/haar leven.
Het fonds is eind 70-er jaren informeel opgericht binnen de Gastarbeidwinkel in Nijmegen en is in
2001 voortgezet onder de huidige naam. Ankie Mensink was één van de oprichters van de
Gastarbeidwinkel; zij overleed in januari 2001. Tegelijk met de naamswijziging is het fonds
geformaliseerd: het werd een stichting met bestuur, statuten en huishoudelijk reglement. Vanwege
de ontstaansgeschiedenis is het fonds nauw verbonden met de Stichting Het Inter-lokaal in
Nijmegen, sinds 1994 de rechtsopvolger van de Gastarbeidwinkel.
Sinds november 2002 is het fonds door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit is een erkenning dat het fonds doet wat het zegt te doen en aan de
belastingvoorwaarden voldoet. Voor donateurs heeft dit daarnaast als belang dat de donatie
aftrekbaar is bij de belastingaangifte.
Het grootste deel van de aanvragen bij het fonds wordt gedaan na bemiddeling door medewerkers
van Het Inter-lokaal. Zij komen bij de activiteiten van Het Inter-lokaal in contact met mensen die in
aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het fonds. Ook kunnen aanvragen worden
gedaan van buiten de kring van Het Inter-lokaal. Deze aanvragen worden door het bestuur
behandeld, maar kunnen ook door het bestuur ter afhandeling naar Het Inter-lokaal worden
doorgestuurd.
De werkwijze van het fonds is geregeld in een huishoudelijk reglement dat voor het laatst is gewijzigd
op 4 maart 2015.
Jaarlijks ontvangen donateurs een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven van het
fonds.

Recente ontwikkelingen en beleid voor 2015-2016
De inkomsten van het Ankie Mensink-fonds bestaan voornamelijk uit giften van vaste donateurs. De
laatste jaren heeft het fonds bovendien enkele grote eenmalige donaties mogen ontvangen.
Binnen de werkwijze van Het Inter-lokaal blijkt het fonds een voorziening die niet weg te denken is.
Enerzijds omdat ondersteunde personen vaak met een kleine bijdrage daadwerkelijk geholpen zijn,
anderzijds omdat de medewerkers van Het Inter-lokaal niet in de positie hoeven te komen om uit
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privémiddelen financiële ondersteuning te bieden in schrijnende situaties. Er wordt telkens
zorgvuldig beoordeeld of er noodzaak bestaat voor een gift; naast de gehonoreerde aanvragen staan
er ook veel die niet zover zijn gekomen.
Gezien het inkosten- en uitgavenpatroon van het fonds kan gesteld worden dat de vermogenspositie
thans gezond is.
Wat betreft de inkomstenkant blijft het streven om meer vaste donateurs aan het fonds te binden.
De praktijk wijst uit dat dit niet gemakkelijk is. Vooralsnog moet er dan ook van worden uitgegaan
dat jaarlijks de uitgaven in de vorm van schenkingen de inkomsten vanuit de vaste donateurs zullen
blijven overtreffen.
De laatste jaren zijn er telkens grote eenmalige donaties binnen gekomen waardoor het vermogen
van het fonds voldoende in stand bleef. Het is echter risicovol om er op te speculeren dat dergelijke
grote donaties jaarlijks zullen terugkomen. Daarom zal geprobeerd worden om (eenmalige) relatief
grote bedragen binnen te krijgen. Dit zal vooral gebeuren via ‘promotieactiviteiten’, waarbij de
ondersteuningsgroep van Het Inter-lokaal een rol heeft.
Te verwachten is dat het fonds ook bij ongewijzigde ontwikkelingen de komende jaren nog aan de
doelstelling zal kunnen voldoen. Het doel is om aan alle aanvragen die binnen de doelstelling passen
te honoreren. Om dat te kunnen garanderen wil het fonds een vermogen /buffer aanhouden van
ongeveer € 10.000. Daar zit het fonds nu ruim boven: het vermogen per 1 januari 2015 was € 18.296.
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