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1    Doel van de stichting 

De Stichting van Well van der Snoek is op 11 mei 2017 opgericht als uitvoering van het testament na 
het overlijden mevrouw T.M. van Well van der Snoek. De stichting heeft als doel om uitkeringen te 
doen ten behoeve van cultuur, gezondheidszorg, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. 
 
De stichting heeft de navolgende statutaire doelstelling: 
- Met behulp van het daartoe bestemd vermogen het (op jaarbasis) schenken van het rendement 

van het vermogen aan landelijk erkende goede doelen, waarbij het maken van winst niet wordt 
beoogd. 

 
De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen door het financieel ondersteunen van projecten welke 
passen binnen de doelstelling van de stichting. Zij steunt kleine en grotere initiatieven voor zowel 
korte als langere perioden.  
De middelen hiervoor verkrijgt de stichting uit het jaarlijkse rendement op het vermogen, dat in de 
stichting wordt ingebracht uit de nalatenschap van mevrouw van Well van der Snoek. De stichting is 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de beschikking hiervan is bij de belastingdienst 
aangevraagd.  
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en zal op geen enkele wijze in 
concurrentie treden. 
Indien het besluit genomen wordt om de stichting te ontbinden zal een eventueel batig saldo worden 
besteed conform haar doelstellingen of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling. 
 

2    Het beleggingsbeleid van de Stichting 

Het vermogen van de stichting bestaat uit inbreng van de nalatenschap van mevrouw van Well van 
der Snoek. Het bestuur van de Stichting heeft de uitvoering van het beheer over haar vermogen uit 
handen gegeven aan vermogensbeheerder Petram & Co., Maliesingel 27 te Utrecht. Het bestuur 
heeft Petram & Co. gemandateerd om binnen de kaders van de allocatie het vermogen te beheren. 
Hierbij is het bestuur verantwoordelijk voor het vermogensbeleid en ziet toe op de uitvoering van 
het beleggingsbeleid. 
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3    Bestuur 
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 leden. 
Besluiten kunnen slechts ter vergadering genomen worden met een volstrekte meerderheid van 
stemmen. Het uitkeringenbeleid wordt bepaald in de bestuursvergaderingen, welke 4 maal per jaar 
worden gehouden aan het eind van ieder kwartaal. 
 
De samenstelling en functieverdeling van het bestuur is als volgt: 
- De heer Jhr. Ir. D.L. Six, voorzitter 
- Mevrouw Drs. E.M. Steengracht van Oostcapelle, secretaris 
- De heer L.J. Burger, penningmeester 

 

4    Beheer 

Het vermogen van de stichting wordt beheerd zoals vastgelegd in bijgevoegd beleggingsstatuut, 
welke is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 juni 2017. De voor uitkeringen beschikbare 
middelen worden jaarlijks bepaald door het behaalde rendement op het beheerde vermogen, minus 
een inflatiecorrectie van 1% (CBS Index Nederland) en minus de kosten van vermogensbeheer en de 
kosten voor het besturen en administreren van de stichting. 
Het bestuur benoemt een registeraccountant, die jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het 
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten zal opmaken. Het financiële overzicht zal 
eveneens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur worden vastgesteld. 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op een 
vergoeding van de door hen gemaakte kosten. 
 
 
Vastgesteld op 7 december 2021 te Utrecht. 
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