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1. Doel 
 

De Wilhelmina Snellen Stichting heeft voor de komende jaren tot doel:   

 

• Het verlenen van materiële en immateriële steun ten behoeve van de regionale geestelijke 

gezondheidszorg in Zuid West Gelderland, meer speciaal gericht op de te Arnhem gevestigde 

stichting Pro Persona en de aan deze stichting verbonden instellingen; 

• Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

 

 

2. Fondsenwerving, subsidies, donaties en bekendstelling 

 
2A) Fondsenwerving, subsidies en donaties: 

• De Wilhelmina Snellen Stichting werft haar fondsen door instellingen en bedrijven uit de regio 

Arnhem en midden Gelderland te benaderen; 

• De Wilhelmina Snellen Stichting wordt middels een folder onder de aandacht gebracht van 

familie en vrienden van cliënten/patiënten van Pro Persona;  

• Bij symposia, georganiseerd door Pro Persona, wordt de Wilhelmina Snellen Stichting onder de 

aandacht gebracht van bezoekers, waardoor donaties worden verworven. 

• De Wilhelmina Snellen Stichting kan door erfstelling, legaat, schenking of andere manieren 

vermogen ontvangen, welke voor haar doelstelling worden aangewend. 

 

2B) Bekendstelling: 

• Middels een website presenteert de Wilhelmina Snellen Stichting zich aan belanghebbenden en 

belangstellenden. 

 

 

3. Projecten/activiteiten 
 

De Wilhlemina Snellen Stichting zorgt voor zingevende voorzieningen voor cliënten/patiënten die 

opgenomen zijn in het GGz circuit en meer in het bijzonder van Pro Persona die de kwaliteit van 

het leven van de cliënt/patiënt verhogen en niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere 

gelden van de GGz. 

 

Voorbeelden van tot stand gekomen projecten /activiteiten zijn: 

• De Klaproos, het openlucht theater waar in de zomermaanden op de zondagmiddagen een 

negental voorstellingen worden verzorgd; 

• Het gedachtenis/bezinningsmonument; 

• Kunstwerk voor de hal van het nieuw te openen RCG De Braamberg te Arnhem; 

• Het Glazenhuis, een kunstproject gemaakt in samenwerking met patiënten/cliënten van 

Pro Persona 

 

Aanvragen worden door het Bestuur getoetst aan de doelstelling en mede afhankelijk hiervan 

gedeeltelijk of geheel gehonoreerd of niet toegewezen. 
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4. Transparantie 
 

In 2014 verandert de regelgeving voor ANBI’s. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als 

doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. 

Daarom zal onder de paraplu van Pro Persona een eigen website worden geëffectueerd die o.m. de 

volgende gegevens zal bevatten: 

 

• De naam 

• Het RSIN of het fiscaalnummer 

• De contactgegevens 

• De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 

• Het beleidsplan 

• Het beloningsbeleid 

• De doelstelling 

• Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

• Een financiële verantwoording 

 

 

5. Netwerk 
 

De Wilhelmina Snellen Stichting onderhoud een netwerk met meerdere GGz-instellingen en 

daarmee verband houdende organisaties teneinde de ontwikkelingen in de GGz te blijven volgen, 

de behoeftes te kunnen peilen en verantwoord beslissingen te kunnen nemen over de besteding 

van de gelden van de Stichting. 

 

Het Bestuur van de Wilhelmina Snellen Stichting is zodanig samengesteld dat zij een afspiegeling 

vormt van de doelstelling van de Stichting. 


