FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ANKIE MENSINK-FONDS 2012
Saldo 1 januari 2012
Bij:

Af:

Periodieke donaties
Eenmalige donaties
Rente
Aflossing lening

Schenkingen
Lening
Kosten bankrekening
Overige organisatiekosten

Saldo 31 december 2012

€ 13.716,99
€ 4.042,16
3.885,-345,14
50,-___________

+

€ 8.322,30

-

€ 8.805,58
___________

€

8364,-50,-129,89
261,69
___________

€ 13.233,71

Toelichting:
Saldo:
Dit betreft de optelsom van de bankrekening en de 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:
- Het overgrote deel van de donaties is afkomstig van periodieke giften. Vooral als gevolg
van donateurswerving eind van het jaar is het aantal eenmalige donaties (13) hoger dan in
de afgelopen jaren. Twee hoge donaties springen er uit: anoniem werd een bedrag van €
2200 geschonken; stichting Het Cellenbroederenhuis schonk een bedrag van € 1000 (deze
twee donaties zijn overigens niet gegeven naar aanleiding van de donateurswerving.
Uitgaven:
De schenkingen zijn gedaan in 131 gevallen, dat betekent een gemiddeld bedrag van bijna
€ 64,-- De hoogste bijdrage was € 400,-- en de laagste € 15,--. In veel gevallen betreft het
een bijdrage in hogere kosten.
Het betreft:
* 56 gevallen van ‘broodnood’. Totaal: € 2600,--.
* 30 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, waarin op afzienbare termijn een meer structurele
oplossing te verwachten is zoals huisvesting of een uitkering. Totaal: € 1495,--.
(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 vloeiend)

* 12 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van een identiteitsbewijs. Totaal: € 825,--.
* 10 bijdragen in reiskosten. Totaal: € 734,--.
* 4 bijdragen medisch (medicijnen, tandarts). Totaal: € 350,--.
* 3 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: 500,--.
* 3 bijdragen in legeskosten. Totaal: € 605,--.
* 2 bijdragen in verband met schuldenproblematiek. Totaal: € 325,--.

* 11 bijdragen in andere situaties. Noodopvang; energiekosten; begrafeniskosten; aanschaf
persoonlijke spullen; kosten na diefstal; vertaling i.v.m. verblijfsvergunning; kosten
berging; divers. Totaal € 930,--.
Opvallend is de forse stijging in het aantal schenkingen (131, tegen 96 in 2011). Maar
doordat het gemiddeld bedrag per geval daalde (€ 64, in 2011: € 80) steeg het totaalbedrag
aan schenkingen met slechts € 712.
Overige organisatiekosten:
Daarin begrepen zit een bedrag van ongeveer € 125 portokosten i.v.m. donateurswerving.

