
Financieel overzicht Stichting Ankie Mensink-fonds 2021 
  
Bank- en spaarrekening 1 januari 2021    € 12.334,55 
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Bindkracht10 €    1.000,00 
  
 Vermogen 1 januari 2021      € 13.334,55  
  
Bij: Periodieke en overige donaties    € 4.487,20 
 Eenmalige grote donaties (> € 250)  € 3.878,68 
 Rente       €         0,00  
        ___________    
                                                Totaal bij: €   8.365,85 
  
Af:   Schenkingen      €     2.703,87 
      Kosten betalingsverkeer   €         186,87 
 Kosten website*    €           68,41 
 Overige organisatiekosten*   €        339,58                                           
     ___________     
                                                   Totaal af: €   3.298,73 
  
Bank- en spaarrekening 31 december 2021   € 17.401,67 
Werkkapitaal (kasgeld) op rekening Bindkracht10 €   1.000,00 
       ------------------  
 Vermogen 31 december 2021     € 18.401,67  
       
  
Toelichting: 
  
Vermogen 1 januari tot en met 31 december 2021: 
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 (nu Bindkracht10) is gestald. Vanuit 
die rekening worden de meeste schenkingen betaald (vaak in contanten), daarna wordt de 
Bindkracht10-rekening vanuit het fonds met hetzelfde bedrag aangevuld. 
  
  
Inkomsten: 
- De periodieke en overige donaties zijn de stabiele inkomstenbronnen van het fonds. Zij zijn ten 
opzichte van 2020 toegenomen, want we hebben een aantal nieuwe donateurs welkom mogen 
heten.  
- Er waren dit jaar ook enkele grote, incidentele donaties: Bij opheffing van Stichting De Volharding 
hebben we een grote donatie van 843,90 euro ontvangen en ook dit jaar hebben we een kerstgift 
gekregen van 1.000 euro van de Cellenbroeders. Een Albert Heijn statiegeldactie heeft bijna € 300,- 
opgeleverd.  
  
Uitgaven:  
- De schenkingen zijn gedaan in 70 gevallen (gemiddeld €61,-). De hoogste bijdrage was €88,- en de 
laagste €14,-. 
  
  
De uitgaven betreffen:  
  



 53 bijdragen voor leefgeld (primaire levensbehoefte). Totaal: €1982,6 
 7 bijdragen in ‘overbruggingssituaties’, 

waarin op afzienbare termijn een meer structurele oplossing te verwachten is. Totaal: 
€245,- 

 3 bijdragen met betrekking tot de aanvraag van een paspoort, identiteitsbewijs of 
verblijfsvergunning. Totaal: €112,50 

 1 bijdragen rond het verkrijgen of behouden van huisvesting. Totaal: €55,- 
 3 bijdragen in reiskosten. Totaal: €158,- 
 1 bijdragen in medische kosten. Totaal: €50,- 
 1 bijdragen ter voorkoming afsluiting gas/water/elektra. Totaal €60,- 
 1 bijdragen in andere situaties Totaal: €30,- 

  
* kosten website: domeinnaam en hosting. Totaal €68,49 
* overige organisatiekosten: IBANC (incassokosten), cadeaus afscheid oud bestuur.  
   Totaal €339,58 
  
 


