
FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2013 

 

Saldo 1 januari 2013        € 13.233,71 

 

Bij: Periodieke donaties    €   4.338,16 

 Eenmalige donaties       4.141,11  

 Inkomsten uit acties          471,07  

 Rente                                288,61                      

        ___________    

                                              + €   9.238,95  

 

Af:   Schenkingen              €    6.610,20  

      Kosten bankrekening            138,53 

 Overige organisatiekosten          106,40                                            

       ___________     

                                                  -     €   6.855,13 

                                                    ___________ 

 

Saldo 31 december 2013              € 15.617,53                 

   

 
Toelichting: 

 

Saldo: 

Dit betreft de optelsom van bank- 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 aangevuld.  

 

Inkomsten: 

- Dit jaar houden de periodieke giften en de incidentele giften elkaar ongeveer in evenwicht. 

Dit is te danken aan twee grote eenmalige donaties in december: een gift à 2000 euro van 

Stichting Cellenbroederenhuis, en een gift à 1700 euro van het bedrijf Brainclinics.  

Voor het eerst ook inkomsten uit acties: een inzameling bij het afstuderen van een 

medewerker van Het Inter-lokaal leverde 287,50 euro op; bij een wijkactiviteit in Hatert werd 

33,57 euro ingezameld; bij de verhuizing van Het Inter-lokaal van de St. Annastraat bracht 

oud ijzer 100 euro op; een belactie naar bedrijven leverde 50 euro op van Café Jos. 

 

Uitgaven:  

De schenkingen zijn gedaan in 98 gevallen, dat betekent een gemiddeld bedrag van 

ongeveer € 67,50. De hoogste bijdrage was € 600,-- en de laagste € 10,--. Vaak betreft het 

een bijdrage in hogere kosten.  

 

Het betreft:  

* 38 gevallen van ‘broodnood’. Totaal: € 1945,--. 

* 24 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer structurele 

   oplossing te verwachten is zoals huisvesting of een uitkering. Totaal: € 1425,--. 
 

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.  

 

* 10 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van een identiteitsbewijs. Totaal: € 536,70. 



* 10 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 660,--. 

*  4 bijdragen medisch (medicijnen, tandarts). Totaal: € 333,--. 

*  4 bijdragen in verband met schuldenproblematiek. Totaal: € 325,--.  

*  2 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: 315,--. 

*  2 bijdragen m.b.t. opleiding of cursus. Totaal: 650,-- 

*  1 samengestelde bijdrage (verschillende soorten kosten). € 127,--. 

*  3 bijdragen in andere situaties (tijdelijke opvang i.p.v. vreemdelingenbewaring; OV-boete; 

verlenging rijbewijs). Totaal € 293,50. 


