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(vastgesteld op 10 maart 2021)
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.
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 maart 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 2018 hebben het Ankie Mensink-fonds en Bindkracht10 hun
samenwerking beschreven in een beheersovereenkomst.
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.
Jaarlijks ontvangen de donateurs een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven van
het fonds.

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds2020
1. De bestuurswijziging.
Op 8 juli 2020 is het nieuwe bestuur formeel aangetreden. De bestuursleden zijn Ria Menting,
voorzitter; Robert Mars, penningmeester; Agnes Lewe, secretaris; Keen Mahamed, lid; Tanja de
Vries, lid. In april 2020 zijn de donateurs via een brief op de hoogte gebracht. Op de website
www.ankiemensinkfonds.nl zijn de veranderingen doorgevoerd en de folder is geactualiseerd.
2. De statutenwijziging.
In het vorige jaarverslag is uitgelegd waarom de statuten gewijzigd moesten worden en dat vanwege
de opheffing van Het Inter-lokaal het oude bestuur dat niet met een notaris kon regelen. Men moest
naar de rechtbank om weer legitimiteit te verwerven als bestuur om te kunnen handelen. Eind 2019
keurde de Rechtbank Gelderland de statutenwijzigingen goed en kon het bestuur naar de notaris. Dit
is door het nieuwe bestuur verder afgerond. Op 8 juli 2020 zijn de statuten van het Ankie Mensinkfonds gewijzigd.
3. Het Ankie Mensink-fonds in coronatijd
Tijdens de eerste lockdown in de eerste helft van 2020 was er meer flexibiliteit bij instanties
waardoor financiële problemen minder snel acuut werden.
De voorzieningen van BK10 konden niet meer laagdrempelig zijn. Er was alleen nog telefonisch
contact met klanten of er werd een telefonische afspraak gemaakt. Hierdoor kwamen er minder
bezoekers en dus ook minder aanvragen.
Aan de andere kant konden aanvragen voor een uitkering veel langer duren omdat de administratie
veel moeizamer verzameld kon worden door de nieuwe noodgedwongen afstandelijke werkwijze.
Hierdoor moest er vaker een periode worden overbrugd en werd er leefgeld bij ‘broodnood’
verstrekt.
4. Externe aanvragen
De meeste aanvragen voor een bijdrage van het AMF komen van de Stip en van de afdeling ‘hulp bij
geldzaken’ van BK10 waar mensen worden geholpen die financiële problemen hebben. In 2020
kwamen er 12 hulpvragen van buitenaf. Daarvan werden er 3 goedgekeurd. Voor de andere
aanvragen waren er voorliggende voorzieningen of paste de aanvraag beter bij een ander fonds.
Aanvragers zijn altijd gebeld om hun actief door te verwijzen. Deze aanvragen werden opgepakt door
een contactpersoon voor het AMF bij ‘hulp bij geldzaken’ met kennis van voorliggende voorzieningen
en het netwerk van fondsen.
5. Projectaanvragen
Het Ankie Mensink-fonds kan volgens haar statuten “financiële ondersteuning [bieden] aan
activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in de gemeente Nijmegen en die een positieve
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.”
In 2020 heeft het fonds € 450,- toegekend aan het Tuinproject op de Wielewaal. De Wielewaal is een
natuurlijke school- en moestuin langs de Ooysedijk in Nijmegen. Drie asielzoekers zonder
verblijfsvergunning gaan daar een jaar lang een dag in de week in de tuinen werken. Zij worden
begeleid en ontvangen een kleine vergoeding.

6. Toelichting bij het financieel overzicht over 2019
Voor de toelichting bij de concrete bedragen: zie het financieel overzicht 2020. Dat de uitgaven in
2020 hoger zijn dan de inkomste is volledig te wijten aan de notariskosten. De uitgaven voor giften
en projecten in 2020 konden we bijna geheel betalen uit de donaties van dat jaar en met een
vermogen van ruim € 13.000,- is de financiele situatie van het fonds solide te noemen.
7.

Betekenis van het fonds

Ieder jaar zijn er weer bijzondere voorbeelden van de betekenis van het fonds voor mensen in de
knel. Hier een van die opvallende voorbeelden:
Johan kwam in mei 2018 hulp vragen bij de Stip. Door psychische problemen was het hem niet
gelukt te voldoen aan de hoge eisen van de WSNP (schuldregeling). Hij was eruit gezet en kon nu
onmogelijk rondkomen. ‘Mijn portemonnee is gestolen en ik heb geen geld om eten te kopen.’ Hij
kreeg geld om te eten en er werden afspraken met hem gemaakt om zijn financiële problemen
aan te pakken. Op afspraken komen bleek heel lastig voor iemand die
gewend is zorg te
mijden, hulpverlening wantrouwt en niet gewend is om voor zich zelf op te komen. Hij kwam soms
wel, soms niet. Het was een lang proces. Alleen al het aanvragen van de DigiD duurde maanden
omdat hij steeds niet op tijd reageerde. Een aantal keren kreeg Johan een bijdrage uit het fonds
om acute ernstige problemen op te lossen, maar ook om te bouwen aan vertrouwen. Door de
concrete hulp bleef het contact behouden en beetje bij beetje kwam hij steeds vaker wél op
afspraken. Eind 2020 was zijn inkomen op orde, hij heeft een bewindvoerder en heeft goed
contact met zijn huisarts. De ouderenadviseur is aanspreekpunt geworden. De situatie is nu
stabiel.
Mohamed zat volkomen in de knel. Hij woonde al dertig jaar in Nederland maar het was niet
gelukt een verblijfsvergunning te krijgen en hij zat nu in een uitzettings-procedure. Hij werd
opgevangen door vrienden. Hij zag er haveloos en onverzorgd uit. Hij heeft van het AMF geld
gekregen om persoonlijke verzorgingsproducten te kopen om weer toonbaar te zijn en weer iets
terug te winnen van zijn menselijke waardigheid.
Voor een aantal jongeren is de electriciteitsrekening eenmalig betaald om ervoor te zorgen dat
hun woonruimte bewoonbaar bleef. Het was een investering in de goede moed om schulden te
blijven aanpakken.

Beleidsplan Ankie Mensink-fonds 2021
Het bestuur is bezig aan een inwerktrajekt en komt voorlopig meerdere keren per jaar bijeen; door
Corona gebeurt dat momenteel nog digitaal. Helaas hebben we daarom ook nog niet op gepaste
manier afscheid kunnen nemen van het oude bestuur. Dat zal zo snel mogelijk gebeuren als de regels
rondom de pandemie verruimd zijn.
Het bestuur ziet voor het jaar 2021 drie belangrijke opgaven:
a Werving donateurs
De inkomsten van het Ankie Mensink-fonds bestaan voornamelijk uit giften van vaste donateurs. Ook
heeft het fonds in de afgelopen jaren grotere donaties mogen ontvangen, maar deze grote donaties
zijn incidenteel. Om de financiele basis van het fonds te versterken wil het bestuur het aantal
donateurs uitbreiden. Ook willen wij nieuwe groepen aanspreken om het donateursbestand diverser
en robuster te maken. Het bestuur zal daarvoor onder meer social media inzetten. Zo wordt er
momenteel gewerkt aan een korte wervende film.
b Uitwisseling met medewerkers Bindkracht10
De medewerkers van Bindkracht10 die de uitvoering voor hun rekening nemen zijn heel belangrijk
voor het fonds. Het bestuur wil minimaal één keer per jaar met hun bij elkaar komen om ervaringen
uit te wisselen.
c Aanpassing beheersovereenkomst en huishoudelijk reglement
De beheersovereenkomst met Bindkracht10 uit 2018 blijkt op enkele punten gedateerd en niet meer
van toepassing op de huidige situatie. Het financiële beheer blijft in handen van BK10, maar het
nieuwe bestuur heeft een aantal zaken weer op zich genomen zoals: beheer van de website en de
werving van donateurs. E.e.a. zal in 2021 met BK10 worden vastgelegd in een tot nu toe door de
corona-crisis uitgesteld gesprek met de nieuwe bestuurder.
Boven alles wil het bestuur – samen met de medewerkers van Bindkracht10 - de doelstelling van het
fonds uitvoeren en “veel doen met weinig” voor mensen in Nijmegen die buiten hun schuld in
financiële nood zijn geraakt.

