FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2016
Bank- en spaarrekening 1 januari 2016
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal
Bij:
Dubbel betaalde schenking 2015,
verrekend in 2016
Af:
Schenkingen 2015, betaald in 2016

€ 18.316,49
1.000,00
+
-

75,00
1.051,96

Gecorrigeerd vermogen 1 januari 2016
Bij:

Af:

Periodieke en overige donaties
Eenmalige grote donaties
Rente
Teruggave schenking

Schenkingen
Lening
Kosten bankrekening c.a.
Visitekaartjes
Overige organisatiekosten

Bank- en spaarrekening 31 december 2016
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal
Vermogen 31 december 2016

€ 18.339,53

€ 4.706,46
3.900,00
156,90
100,00
___________
+

€ 8.863,36

-

€ 10.385,15

€

9.449,49
300,00
292,51
260,15
83,00
___________

€ 15.817,74
1.000,00
-----------------€ 16.817,74

Toelichting:
Vermogen 1 januari en 31 december:
Het vermogen is de optelsom van de bankrekening en spaarrekening, vermeerderd met een
bedrag van € 1000 dat in 2004 op een bankrekening van Het Inter-lokaal is gestald. Vanuit
die rekening worden de meeste schenkingen betaald (vaak in contanten), daarna wordt de
Inter-lokaalrekening vanuit het fonds met hetzelfde bedrag aangevuld.
Inkomsten:
- De periodieke en overige donaties, nagenoeg gelijk aan 2015, blijven de stabiele
inkomstenbron van het fonds. Dit jaar waren er twee grote (incidentele) donaties: in
december weer een kerstgift van Stichting Cellenbroederenhuis (€ 1500) en net voor
nieuwjaar een gift van € 2400, waarvan de schenker anoniem wil blijven.

Uitgaven:
- De schenkingen zijn gedaan in 123 gevallen, ruim meer dan in 2015 (104). Het betreft een
gemiddeld bedrag van bijna € 77. De hoogste bijdrage was € 500,-- en de laagste € 10,--.
Meestal betreft het een bijdrage in hogere kosten.
Het betreft:
* 27 gevallen van ‘broodnood’. Totaal: € 1310,-* 33 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer
structurele oplossing te verwachten is zoals loonbetaling of uitkering. Totaal: € 1430,-* 18 bijdragen in medische kosten. Totaal: € 1476,68
* 13 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van paspoort, identiteitsbewijs of
verblijfsvergunning. Totaal: € 1269,80
* 7 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: € 486,40.
* 6 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 193,50
* 5 bijdragen in verband met schuldenproblematiek. Totaal: € 880,-* 5 bijdragen om afsluiting gas/electra/water te voorkomen. Totaal: € 1038,61
* 3 bijdragen nachtopvang daklozen. Totaal 117,50
* 2 bijdragen m.b.t. opleiding of cursus. Totaal: € 292,-* 4 bijdragen in andere situaties: advocaatkosten deskundigenoordeel; autoreparatie
(waardoor de ontvanger koerierswerk kon beginnen); aanvraag ontheffing voor het
inburgeringsexamen; bijdrage aan evenement van ATD Vierde Wereld (op 11-02-17).
Totaal € 955,-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 in veel gevallen niet scherp te trekken.

- Visitekaartjes. De in 2015 aangeschafte visitekaartjes voldeden niet helemaal; daarom een
verbeterde herdruk.

