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Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2018 en beleidsplan 2019-2020 
(vastgesteld 19 maart 2019) 

 
 
Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2018 

 

In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het contact met 
Bindkracht101 beschreven, en het financieel overzicht kort toegelicht.  
 
Het bestuur 
Statutair is bepaald dat het aantal bestuursleden ten minste drie en hoogstens vijf bedraagt. 
Het bestuur bestond in 2018 uit vier mensen: Marie-José Buck (voorzitter), Thijs Arts 
(secretaris/penningmeester), Jan-Willem Koekebakker en Corina Brekelmans.  
De uitvoerende activiteiten voor het fonds worden door Thijs Arts gedaan. In voorkomende 
gevallen worden de andere bestuursleden geconsulteerd. 
De jaarlijkse bestuursvergadering werd op 14 maart  gehouden. Een extra 
bestuursvergadering vond plaats op 14 november (zie hier onder). 
 
Naar een nieuwe beheervorm 
Op de agenda van de bestuursvergadering van maart stond onder meer het voornemen van 
Thijs Arts om op termijn met het beheer van het Ankie Mensink-fonds te stoppen. Dat heeft 
veel consequenties omdat hij vanaf 1981 nagenoeg alle uitvoerende werkzaamheden van 
het fonds voor zijn rekening heeft genomen. Afgesproken werd om er naar te streven het 
fonds op een of andere manier onder te brengen bij Bindkracht10. Met als uitgangspunten 
daarbij dat het fonds beschikbaar blijft voor dezelfde doelgroep en bestuurlijk afgescheiden 
blijft van Bindkracht10. Op 15 juni is daarover een eerste overleg met Bindkracht10 geweest 
(met namens het bestuur Thijs Arts, Jan-Willem-Koekebakker en Marie-José Buck), waarin 
over een aantal uitgangspunten overeenstemming werd bereikt. Tijdens een vervolgoverleg 
(8 oktober) tussen Thijs Arts en enkele medewerkers van Bindkracht10 is dit geconcretiseerd 
in enkele afspraken: 
- tussen het tussen het Ankie Mensink-fonds en Bindkracht10 wordt een 
beheerovereenkomst opgesteld; 
- Thijs Arts onderzoekt hoe een aantal van zijn werkzaamheden kunnen worden 
overgedragen;  
- een van de tekenbevoegde medewerkers van Bindkracht10 (Judith Schreurs) beoordeelt 
voortaan namens het bestuur de aanvragen die van buiten Bindkracht10 bij het fonds 
worden ingediend. 
 
Op 14 november werd in een extra bestuursvergadering de concept beheerovereenkomst 
goed gekeurd. Ook werd ingestemd met een aantal voorgenomen wijzigingen in de statuten 
en om daarvoor een notaris te benaderen.  
 

                                                           
1
 Per 1 april 2017 is Het Inter-lokaal gefuseerd met Tandem; de combinatie draagt sinds december 2017 de 

naam Bindkracht10.    
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Op 11 december werd de beheerovereenkomst ondertekend door Rietje Compiet (namens 
bestuur Bindkracht10), Marie-José Buck en Thijs Arts (namens bestuur Ankie Mensink-
fonds). De voornaamste afspraken in deze overeenkomst: 
- de afhandeling van de aanvragen om financiële ondersteuning wordt overgedragen aan 
daartoe aangewezen medewerkers van Bindkracht10; 
- Bindkracht10 neemt de donateursadministratie en opstellen financieel jaaroverzicht op 
zich; 
- Bindkracht10 verricht de werkzaamheden voor het fonds pro deo.  
 
Een en ander zal in de loop van 2019 z’n beslag krijgen. 
 
 
Verder contact met Bindkracht10 
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 Bindkracht10. Dit is 
niet verwonderlijk omdat het fonds is voortgekomen uit de voorgangers van Bindkracht10: 
de Gastarbeidwinkel, later Het Inter-lokaal. 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 
Inter-lokaal gestort. Iedere medewerker van Bindkracht10 kan het voorstel doen om aan een 
cliënt een gift vanuit het fonds te verstrekken. Dat voorstel legt hij voor aan een van de vaste 
medewerkers bij Bindkracht10 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 aan de cliënt verstrekt (van de Bindkracht10 rekening). Meestal 
gebeurt dit in contanten (de cliënt tekent voor ontvangst), soms door overschrijving naar 
een bankrekening (bijv. van het nutsbedrijf). Het aanvraagformulier met de 
ontvangstbevestiging wordt daarna naar de penningmeester opgestuurd. Hij controleert de 
aanvraag en maakt de uitbetaalde bedragen over naar de rekening van Bindkracht10. 
Wanneer een binnen Bindkracht10 verstrekte schenking niet aan de voorwaarden van het 
fonds voldoet wordt deze schenking niet vergoed.  Het bedrag komt dan ten laste van 
Bindkracht10. Deze situatie is de laatste jaren niet meer voorgekomen. 
Af en toe is er contact tussen Thijs Arts en tekenbevoegde medewerkers over aanvragen. 
 
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van het fonds is er jaarlijks een overleg met een 
aantal van de tekenbevoegden en het bestuur (Thijs Arts) om de dagelijkse gang van zaken 
te bespreken. In 2018 is deze bijeenkomst niet geweest.  
 
Aanvragen van buiten Bindkracht10 
Aanvragen van buiten Bindkracht10 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 Bindkracht10, waar de aanvraag dan volgens de interne procedure wordt 
behandeld. Deze werkwijze is in oktober 2018 gewijzigd: dergelijke aanvragen worden 
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doorgestuurd aan één van de tekenbevoegde medewerkers van Bindkracht10 (Judith 
Schreurs), zij beoordeelt namens het bestuur dergelijke aanvragen.  
 
Op de website is een tekst geplaatst om potentiële aanvragers van buitenaf te informeren 
over de mogelijkheden en de werkwijze van het fonds. Wat binnen Bindkracht10 de 
tekenbevoegden zijn, zijn daarbuiten tussenpersonen als maatschappelijk werkers, 
bewindvoerders e.d. Met hen is altijd per mail en/of telefonisch contact om de aanvraag te 
bespreken en te beoordelen.    
 
In 2018 zijn 11 aanvragen van buiten Bindkracht10 goed gekeurd. In een geval is de aanvraag 
afgewezen omdat deze niet voldeed aan de criteria van het fonds.  
 
 Toelichting bij het financieel overzicht over 2018 
Voor de toelichting bij de concrete bedragen: zie het overzicht. 
Het aantal schenkingen (104) was ruim meer dan in 2017 (84).  
 
Schenkingen door de jaren heen 
In het jaarverslag wordt telkens een globaal overzicht gegeven van de schenkingen in de 
laatste vijf jaren (bedragen afgerond naar hele euro’s).  
2014:  € 5471; verdeeld over 69 schenkingen voor een gemiddeld bedrag van € 79. 
2015: € 6905; 104 schenkingen van gemiddeld € 66. 
2016: € 9449; 123 schenkingen van gemiddeld € 77. 
2017: € 6379; 84 schenkingen van gemiddeld € 76. 
2018: € 8152; 104 schenkingen van gemiddeld € 78. 
 
 
 
 

Beleidsplan Ankie Mensink-fonds 2019-2020 
 
 

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 er 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.  
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Het fonds is eind 70-er jaren informeel opgericht binnen de Gastarbeidwinkel in Nijmegen en 
is in 2001 voortgezet onder de huidige naam. De naamgever , Ankie Mensink, was één van 
de oprichters van de Gastarbeidwinkel; zij overleed in januari 2001. Tegelijk met de 
naamswijziging is het fonds toen geformaliseerd: het werd  een stichting met bestuur, 
statuten en huishoudelijk reglement. Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het fonds dus 
nauw verbonden met Bindkracht10: opgezet in de Gastarbeidwinkel, dat werd in 1994 Het 
Inter-lokaal, dat op zijn beurt in 2017 fuseerde met Tandem Welzijn tot Bindkracht10.  
 
In 2002 is het fonds door de belastingdienst aangemerkt als een 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 voordeel dat de 
donatie aftrekbaar is bij de belastingaangifte.  
 
Het grootste deel van de aanvragen bij het fonds wordt gedaan na bemiddeling door 
medewerkers van Bindkracht10. Zij komen bij de activiteiten van Bindkracht10  in contact 
met mensen die in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het fonds. Ook 
kunnen aanvragen worden gedaan van buiten de kring van Bindkracht10. 
   
De werkwijze van het fonds is geregeld in een huishoudelijk reglement dat tijdens de 
vergadering van 14 november 2019 voor het laatst is aangepast. Doordat stichting Het Inter-
lokaal waaraan het fonds van oudsher was verbonden, na de fusie met Tandem is 
opgehouden te bestaan en is opgegaan in Bindkracht10, moet het fonds ook een 
noodzakelijke statutenwijziging doorvoeren.  
 
Jaarlijks ontvangen donateurs een financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven van 
het fonds. 
 
 
 
Recente ontwikkelingen en beleid voor 2019-2020 
 
De belangrijkste ontwikkelingen staan hierboven beschreven onder het kopje ‘Naar een 
nieuwe beheervorm’ in het jaarverslag.  
 
De inkomsten van het Ankie Mensink-fonds bestaan voornamelijk uit giften van vaste 
donateurs. Ook heeft het fonds regelmatig relatief grote eenmalige donaties mogen 
ontvangen.  
Binnen Bindkracht10 blijkt het fonds een voorziening die niet weg te denken is. Enerzijds 
omdat de ondersteunde personen vaak met een kleine bijdrage daadwerkelijk geholpen zijn, 
anderzijds omdat de medewerkers van Bindkracht10 niet in de positie hoeven te komen om 
uit privémiddelen financiële ondersteuning te bieden in schrijnende situaties. Er wordt 
telkens zorgvuldig beoordeeld of er noodzaak bestaat voor een schenking; 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 gezond is.   
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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 
rekenen dat dergelijke grote donaties jaarlijks zullen terugkomen. Daarom blijft in gedachten 
om, zodra de aanleiding zich daartoe voordoet, worden geprobeerd om (eenmalige) relatief 
grote bedragen binnen te krijgen. Daarbij zal dan vanuit Bindkracht10 ondersteuning 
gezocht worden.   
 
Te verwachten is dat het fonds de komende jaren aan de doelstelling zal kunnen blijven 
voldoen, namelijk door alle aanvragen die binnen de criteria 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 2019 was € 16.558.   
 


