
FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2017  
 
Bank- en spaarrekening 1 januari 2017   €  15.817,74  
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal        1.000,00  
 
  Vermogen 1 januari 2017                € 16.817,74 
 
Bij: Periodieke en overige donaties    €    5.228,08 
 Eenmalige grote donaties (> € 250)           3.600,00   
 Rente                                           77,76 
 Afgeloste lening 2016                               300,00  
 Termijnen lening 2017               100,00   
        ___________    
                                                 + €   9.305,84 
 
Af:   Schenkingen                €     6.379,25 
 Dubbel betaalde schenking             217,22 
 Lening                 650,00 
      Kosten bankrekening  c.a.                      306,10 
 Overige organisatiekosten                    201,03                                          
         ___________     
                                                  -     €   7.753,60 
 
Bank- en spaarrekening 31 december 2017   €  17.369,98  
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Inter-lokaal        1.000,00  
       ------------------ 
  Vermogen 31 december 2017               € 18.369,98 
    
            
 
 
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 zijn de stabiele inkomstenbron van het fonds en met 
zo’n € 500 gestegen. Dit jaar waren er drie grote (incidentele) donaties: een kerstgift van 
Stichting Cellenbroederenhuis (€ 1500) een gift van € 1800, waarvan de schenker anoniem 
wil blijven, en een gift van € 300.   
- De in 2016 verstrekte lening is volledig afgelost. 
 
 
 
 



Uitgaven:  
- De schenkingen zijn gedaan in 84 gevallen, veel minder dan in 2016 (123). Het betreft een 
gemiddeld bedrag van bijna € 76. De hoogste bijdrage was € 500 en de laagste € 10. 
Meestal betreft het een bijdrage in hogere kosten.  
 
Het betreft:  
* 26 bijdragen voor leefgeld (‘broodnood’). Totaal: € 1055,-- 
* 25 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer  
   structurele oplossing te verwachten is zoals loonbetaling of uitkering. Totaal: € 1280,--  
* 10 bijdragen in medische kosten. Totaal: € 1164,95 
* 8 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 230,-- 
* 4 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van paspoort, identiteitsbewijs of    
   verblijfsvergunning. Totaal: € 404,30 
* 2 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: € 210,-- 
* 1 bijdrage in verband met schuldenproblematiek: € 80,--  
* 1 bijdrage m.b.t. opleiding of cursus: € 250,--  
* 7  bijdragen in andere situaties: aanvraag geboorteakte land van herkomst (i.v.m.   
   naturalisatie); aanschaf huisraad (2x); gezinshereniging; kleding (2x); fietsreparatie.  
   Totaal € 1705,--  

 
NB De term ‘broodnood’ wordt 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.  
 
- Bij het opmaken van dit overzicht bleek een schenking per ongeluk dubbel betaald te zijn. 
Dit is in 2018 verrekend.  


