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I JAARVERSLAG 2020 
 
 
De Wilhelmina Snellen Stichting, opgericht op 2 november 1990 ten behoeve van het verlenen van 

materiële en immateriële steun voor de Geestelijke Gezondheidszorg in Zuid West Gelderland en 

meer in het bijzonder ten behoeve van de te Renkum gevestigde Stichting Pro Persona biedt in het 

navolgende het jaarverslag van het bestuur over het kalenderjaar 2020 aan. 

Algemeen: 

Het verslagjaar 2020 kenmerkte zich wederom als een relatief rustig jaar voor zover het de 

subsidieaanvragen betrof.  

Hoewel gelukkig het merendeel van de aanvragen konden worden gehonoreerd, was er ook een 

aanvraag die werd afgewezen omdat zij buiten de doelstelling van de stichting viel.  

Bestuurswisselingen: 

In het verslagjaar moest het bestuur afscheid nemen van mevrouw Cecile Extercate, die om haar 

moverende redenen een andere baan buiten de GGZ heeft aanvaard. In een aparte 

bestuursvergadering nam het bestuur afscheid en dankte haar voor de vele jaren die zij met haar 

specifieke zorgkennis aan het functioneren van de Stichting heeft bijgedragen. 

Tot groot genoegen van het bestuur kon in dezelfde vergadering een nieuw bestuurslid, mevrouw 

Patricia Esveld, worden voorgedragen, die met algemene stemmen tot nieuw bestuurslid kon 

worden benoemd. Het bestuur heette Patricia Esveld hartelijk welkom en sprak haar vertrouwen 

uit dat zij snel als kennisdeskundige van de GGZ haar bijdrage aan de Stichting zal leveren. 

1)Donaties aan onze stichting: 

In het verslagjaar zijn drie donaties aan de stichting ontvangen. 

Tintelingen over 2018:  €   53,10 

Basisschool de Mariënborn:  € 300,00 

Tintelingen over 2019:  €   99,87 

Totaal:  € 452,97 

 

2)Subsidieaanvragen 

In 2020 werden 4 subsidieaanvragen ontvangen en behandeld.  

Toegewezen konden worden: 

Verbetering zorg: sporten versterkt 

Het bestuur besluit de aanvraag voor spinningbikes en hometrainers voor vier locaties en voor 

cliënten met een psycho motorische therapie te honoreren. Dit betreft een bedrag van € 8.578,00.  

Gedichten uit de tbs 

Het bestuur besluit de aanvraag voor subsidie om een gedichtenbundel beschikbaar te stellen voor 

de patiënten die worden behandeld binnen de Pompestichting. Dit betreft een bedrag van  

€ 1.000,00. 

Beweegtuin Wolfheze 

Het bestuur besluit de aanvraag voor de beweegtuin in Wolfheze gedeeltelijk te honoreren. Dit 

betreft een bedrag van € 5.000,00. 

Afgewezen: 

Subsidie voor een projectreis naar Bosnië met Stichting Just Sophie met medewerkers en cliënten. 

Deze aanvraag viel buiten de doelstelling van de stichting. 
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3) Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur kwam (ondanks Corona) in het verslagjaar 2 maal fysiek bijeen te weten op 8 juni 

2020 om de jaarrekening te bespreken en op 8 september 2020 om afscheid te nemen van een 

van de bestuursleden en heeft regelmatig via de mail contact met elkaar gehad. Duidelijke 

subsidieaanvragen zijn via een mailvergadering beoordeeld en behandeld. 

 

4) Samenstelling van het Bestuur  

Tot 1 oktober 2020 mw. C. Exterkate, bestuurslid 

Vanaf 1 oktober 2020 mw. P. Esveld, bestuurslid 

R. Nägele , voorzitter 

A. van Dalen, bestuurslid 

 

Secretariaat 

Het secretariaat dat steeds op adequate wijze door Sandra Graaskamp wordt vervuld zal op 

termijn overgaan naar de secretaresse van Patricia Esveld omdat Sandra binnen Pro Persona door 

andere werkzaamheden minder betrokken kan blijven bij het werk van de Stichting; door de 

Corona omstandigheden is het evenwel in het verslagjaar niet mogelijk om het secretariaat over te 

dragen en daarom prijst het bestuur zich gelukkig dat Sandra heeft aangegeven haar 

werkzaamheden te continueren zolang de overdracht niet plaats kan vinden. 

5) Financiën: 

Voor het financiële jaarverslag wordt verwezen naar hoofdstuk III. 

 

Aldus opgemaakt te Wolfheze, 2021 

 

Het Bestuur van de Wilhelmina Snellen Stichting 

mevrouw P. Esveld, bestuurslid 

R. Nägele, voorzitter 

A. van Dalen, bestuurslid 

 

 

II SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Gegevens zijn beschikbaar via de e-mail van de Stichting w.snellenstichting@gmail.com  en te 
vinden op de website van Pro Persona: www.propersona.nl 

mailto:w.snellenstichting@gmail.com
http://www.propersona.nl/
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III JAARREKENING 2020 
 
 
III.1 Balans per 31 december 2020 
 (na resultaatbestemming) 
 
Activa     

     
 Referentie 31 december 2020  31 december 2019 
  €  € 
Vaste activa     
Materiële vaste activa III.3d.1 31.010  31.010 
Financiële activa III.3d.2 0  0 
     
     
Vlottende activa     

Spaartegoed  0  0 
Liquide middelen III.3d.3 37.623  49.903 
Overlopende activa  0  0 
     

     
Totale activa  68.633  80.913 
     

     
Passiva     
     
 Referentie 31 december 2020  31 december 2019 
  €  € 
Eigen vermogen     
Kapitaal III.3d.4 3.031  3.031 
Reserves III.3d.4 73.925  78.021 
Resultaat boekjaar III.3d.4 (14.328)  (4.096) 
     

     
Kortlopende schulden     
     
Overlopende passiva III.3d.5 6.005  3.957 
Schulden aan kredietinstellingen  0  0 
     

     
Totale passiva  68.633  80.913 
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III.2 Exploitatierekening 2020 
 
 Referentie Exploitatie 2020  Exploitatie 2019 

 
  €  € 
Baten     
Vrijval oude balansposten  15  43 
Overige opbrengsten  453  0 

     
Totaal baten  468  43 
     
     
Lasten     
Waterschapslasten  (51)  (49) 
Bankkosten  (72)  (61) 
Kamer van Koophandel  (0)  (0) 
Diverse kosten  (95)  (27) 

     

     
Totaal lasten  (218)  (137) 
     
     
Financiële baten en lasten  0  0 
     
     
Toegezegde subsidies en bijdragen III.3e.1 (14.578)  (4.002) 
     

     
Exploitatieresultaat   (14.328) 

 
                  (4.096) 

     

     
     
Verdeling exploitatieresultaat     

     
Onttrekking aan reserves  (14.328)  (4.096) 

 

     

     

-
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III.3 Toelichting op de balans en exploitatierekening 
 
 
III.3a Algemene toelichting 
 
De Wilhelmina Snellen Stichting is opgericht op 2 november 1990. Aanleiding hiervoor was het 
vrijvallen van de erfenis van Wilhelmina Snellen, wier zuster Clasien indertijd op Stichting 
Veluweland was opgenomen, door het overlijden van de vruchtgebruikster, mevrouw J.H. Faber. 
 
Zoals uit de jaarstukken blijkt, bedroeg de erfenis € 3.031. Dit bedrag is op de balans opgenomen 
onder het eigen vermogen als kapitaal. 
 
Het doel van de Stichting luidt als volgt: 
Het verlenen van materiële en immateriële steun ten behoeve van de regionale geestelijke 
gezondheidszorg in Zuid West Gelderland, meer speciaal de te Renkum gevestigde stichting: 
Stichting Pro Persona GGz en de aan de stichting verbonden instellingen. 
Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt 
als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. 
 
 
III.3b Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 
 
Materiële vaste activa 
Het onder de materiële vaste activa opgenomen terrein is gewaardeerd tegen de 
aanschaffingskosten vermeerderd met de bijkomende kosten. 
 
Financiële vaste activa 
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten zijn gewaardeerd tegen de waarde op het 
moment van verkrijging of lagere marktwaarde. 
 
Overige activa en passiva 
Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale 

waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering 
gebracht. 
 
 
III.3c Resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar 
zijn.  

 
Kosten 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
III.3d Toelichting op de balans 

 
1. Materiële vaste activa 
Onder materiële vaste activa is uitsluitend een terrein te Lunteren opgenomen dat is aangeschaft 
voor € 31.010. Boekwaarde per 31 december 2020 € 31.010. 
Door de Wilhelmina Snellen Stichting is een negatieve hypotheekverklaring afgegeven ten behoeve 
van de bankier. 
 
2. Financiële vaste activa 
Beleggingen zijn in 2016 onder gebracht bij de Triodos Bank.  
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3. Liquide middelen 
Liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
 

Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

Triodos – Sustainable bond Fund 22.500 24.500 

Triodos – Fair Share Fund 14.490 24.500 

ING Bank NL79INGB0658178679 633 903 

   

Totaal 37.623 49.903 

 
 
4. Eigen Vermogen 
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven: 
 
 

 Saldo 31-12-19 Resultaat 

bestemming 

Saldo 31-12-20 

Kapitaal 3.031 - 3.031 

Algemene Reserve 64.726 (14.328) 50.398 

Bestemmingsreserve 
legaat van Eeden 

9.199  9.199 

Totaal 76.956  (14.328) 62.628 

 
 
5. Overlopende passiva 
Dit betreft met name nog niet opgevraagde/uitbetaalde subsidies: 
 

Nummer Omschrijving  31-12-2020 31-12-2019 

    

2018-1 Theetuin 0 2.500 

2019-2 Belettering Kerk 0 1.452 

2020-2 Gedichtenproject Pompe 1.000 0 

2020-3 Beweegtuin Wolfheze 5.000 0 

 Overige passiva 5 5 

    

 Totaal 6.005 3.957 

 
 
 
6. Overige informatie 
In 2007 is door de belastingdienst middels een beschikking bekend gemaakt dat de Wilhelmina 
Snellen Stichting per 1 januari 2008 wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
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III.3e Toelichting op de exploitatierekening 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
 
 
1. Toegezegde subsidies en bijdragen 
De specificatie van toegezegde subsidies en bijdragen is als volgt: 
 
   
   
2020-1 Beter Sporten  8.578 
2020-2 gedichtenproject Pompe  1.000 
2020-3 Beweegtuin Wolfheze  5.000 
   

   
Totale toegezegde subsidies en bijdragen € 14.578 
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Vastgesteld te Wolfheze, 29 juni 2021 
 
 
 
 
 
R. Nägele                A. van Dalen       P. Esveld       
 


