FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2015
Bank- en spaarrekening 1 januari 2015
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal

€ 17.296,58
€ 1.000,00
---------------

Vermogen 1 januari 2015
Bij:

Af:

Periodieke donaties
Eenmalige donaties
Rente

Schenkingen
Kosten bankrekening c.a.
Briefpapier, enveloppen, visitekaartjes
Overige organisatiekosten

Bank- en spaarrekening 31 december 2015
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal
Bij:
Af:

Dubbel betaalde schenking 2015,
verrekend in 2016
Schenkingen 2015, betaald in 2016

€ 18.296,58
€ 4.463,16
3.405,00
201,47
___________
+

€ 8.069,63

-

€ 8.026,68

€

6.905,33
291,10
707,85
122,40
___________

€ 18.316,49
1.000,00
-----------------19.316,49
+
-

75,00
1.051,96

Gecorrigeerd vermogen 31 december 2015

€ 18.339,53

Toelichting:
Vermogen 1 januari 2015:
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 donaties, nagenoeg gelijk aan 2014, blijven de stabiele inkomstenbron van
het fonds. Dit jaar waren er twee grote (incidentele) donaties: een bedrag van 1125
(waarvan de gever anoniem wil blijven) en in december weer een kerstgift van Stichting
Cellenbroederenhuis, ditmaal € 1500.

Uitgaven:
- De schenkingen zijn gedaan in 104 gevallen, aanmerkelijk meer dan in 2014 (69). Het
betreft een gemiddeld bedrag van ruim € 66. De hoogste bijdrage was € 600,-- en de laagste
€ 7,50. Vaak betreft het een bijdrage in hogere kosten.
Het betreft:
* 35 gevallen van ‘broodnood’. Totaal: € 1265,-* 32 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer
structurele oplossing te verwachten is zoals huisvesting of een uitkering. Totaal: € 1449,-* 9 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van een identiteitsbewijs. Totaal: € 686,10
* 5 bijdragen in medische kosten. Totaal: € 554,28
* 5 bijdragen in verband met schuldenproblematiek. Totaal: € 560,-* 3 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: € 347,20.
* 3 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 110,60
* 3 bijdragen m.b.t. opleiding of cursus. Totaal: € 785,-* 2 bijdragen om afsluiting water te voorkomen. Totaal: € 322,42
* 7 bijdragen in andere situaties: inventaris catering (2x); uittreksel; herstel TV-aansluiting;
legeskosten verblijfsvergunning; griffierechten; grafrechten. Totaal € 825,73
NB 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 niet scherp te trekken.

- Briefpapier c.a. Voor het eerst sinds 2001 moest er nieuw briefpapier worden gedrukt;
waarmee de behoefte voor de komende jaren gedekt is.
Gecorrigeerd vermogen per 31 december 2015:
In januari 2016 bleek dat door een misverstand binnen Inter-lokaal een aantal grotere
schenkingen niet in 2015 bij het fonds waren aangeleverd. Daarom is besloten om deze
schenkingen alsnog in het overzicht van 2015 op te voeren. Het betrof een totaalbedrag van
€ 1.051,96.
Ook bleek dat een gift van € 75 dubbel is betaald in 2015 (aan Inter-lokaal, niet aan de
cliënt). Dit is in januari 2016 verrekend.

