
Beleidsplan Ankie Mensink-fonds 2022

 Het bestuur ziet voor het jaar 2022 drie belangrijke opgaven:

a)  Veel met weinig
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 financie% le nood zijn geraakt. 
 We willen de bekendheid van het fonds binnen Bindkracht10 verder verbeteren en 

het aantal tekenbevoegde medewerkers uitbreiden. 
 We willen stimuleren dat  in de toekomst bij de 11 Stedelijke Informatiepunten (STIPs) 

in de Nijmeegse wijken extra aandacht worden geschonken aan mogelijke financiële 
problemen van de bezoekers. 

 Het bestuur wil minimaal e(e(n keer per jaar met de tekenbevoegde medewerkers bij 
elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. 

b) Ondersteuning voor moeilijk bereikbare mensen
Sommige mensen die ondersteuning nodig hebben zijn met onze huidige werkwijze zeer
moeilijk bereikbaar. Het bestuur wil daarom samenwerking met andere organisaties 
zoeken. Als eerste zullen we gaan samenwerken met Stichting Gast. Stichting Gast is in 
2000 opgericht om een helpende hand te bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen 
in Nijmegen. De stichting heeft te kennen gegeven dat hun gasten vaak met het openbaar
vervoer moeten reizen om hun zaak te kunnen behartigen. Daar is geen geld voor. 
Omdat het heel onpraktisch is om voor ieder individueel geval een aanvraag in te dienen
zijn we in overleg met de stichting overeen gekomen een mobiliteitsfonds hiervoor ter 
beschikking te stellen. Aan het eind van het jaar zal hier verantwoording over worden 
afgelegd. Dit zal volgend jaar worden geeffectueerd.  

c) Werving donateurs
De inkomsten van het Ankie Mensink-fonds bestaan voornamelijk uit donaties  van vaste
donateurs. Ook in het afgelopen jaren hebben we weer enkele grotere donaties mogen 
ontvangen, maar deze grote donaties zijn incidenteel. Om de financie% le basis van het 
fonds te versterken wil het bestuur het aantal donateurs uitbreiden en nieuwe groepen 
aanspreken om het donateurenbestand diverser en robuuster te maken. 
Het maken van een korte wervende film staat nog steeds op het programma.
In 2022 zal het Ankie Mensink-fonds een donatie ontvangen van studentendispuut 
HOEK. Dit ter gelegenheid van hun lustrum. De opbrengst van een benefitgala zal aan 
ons ter beschikking worden gesteld.  


