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Aan de openstelling van het Walvisvaardershuisje in Den Hoorn droeg het Texelfonds € 2.000,- bij.
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Gemeenschapsfonds Texel,
het Texelfonds. Een fonds dat in november 2004 is opgericht. Het Texelfonds
beschikte bij haar oprichting, in tegenstelling tot vele andere fondsen, niet over
een in het verleden opgebouwd of beschikbaar gesteld vermogen.
Het blijkt dat er binnen de Texelse samenleving steeds meer behoefte bestaat
om ‘iets’ voor Texel te doen. Daarvoor is een lokaal gemeenschapsfonds als
het Texelfonds, een uitgelezen middel. Vanuit deze verwachting en wetenschap
is het Texelfonds in 2004 opgericht.
De door ‘Texelaars’ beschikbaar gestelde
middelen worden ingezet voor activiteiten
voor Texelaars. Hiermee wordt beoogd de
betrokkenheid van Texelaars bij lokale
aangelegenheden te vergroten en de
kwaliteit van wonen en leven op het eiland
een positieve impuls te geven.
Wat de inkomsten betreft, wordt dan ook een
bijzonder beroep gedaan op personen en

ondernemingen die Texel een warm hart
toedragen en bereid zijn om middelen
beschikbaar te stellen om verschillende
projecten op Texel te ondersteunen.
Het bestuur van het Texelfonds draagt er
zorg voor dat binnen haar doelstellingen
deze middelen aan de juiste doelen worden
toegekend en ziet erop toe dat deze
middelen goed worden besteed.
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Het aantal aanvragen dat in 2012 is
binnengekomen is negentien. Hiervan zijn er
elf gehonoreerd. Voor die activiteiten is –
weloverwogen - financiële steun toegezegd.
Steun die kon worden gegeven uit de
ontvangen middelen van de Koninklijke NV
Teso voor het behoud van het Texels
cultureel en natuurlijk erfgoed, het Joustra
en de Beurs Zorgfonds voor het ‘langer thuis
kunnen blijven wonen’ en het Jeugdfonds.
Het beleid van het bestuur is erop gericht om
op de lange termijn te kunnen blijven

functioneren en binnen de eilandgrenzen
ondersteuning te bieden aan meerdere
activiteiten. Daartoe worden wegen gezocht
en gevonden om nog meer vertrouwen en
bekendheid te krijgen. Ook komend jaar
worden door het bestuur inspanningen
verricht om de mogelijkheden van het
Texelfonds bekend te maken.
In dit verslagjaar ontvingen wij het bericht
dat het Texelfonds in een opengevallen
nalatenschap als erfgenaam is aangewezen.
De afwikkeling hiervan vindt in 2013 plaats.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die zich via het Texelfonds op enigerlei wijze heeft ingezet
voor de Texelse gemeenschap. Ook dank aan mijn medebestuursleden en de leden van de
Raad van Advies voor hun inbreng en enthousiasme.
J. Beijert,
Voorzitter Texelfonds
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Historie
Onze samenleving verandert. Bedrijven zijn
meer en meer bezig met de ontwikkeling van
beleid op het gebied van maatschappelijk
betrokken ondernemen. Burgers willen meer
invloed
uitoefenen
op
hun
directe
leefomgeving. Terugtredende overheden
moeten keuzes maken die niet altijd even
eenvoudig te accepteren zijn. Voor het
realiseren van sociale, educatieve en
culturele initiatieven wordt dan ook steeds
vaker omgezien naar private financiering.

Lokale gemeenschapsfondsen zijn in
Nederland in 2001 geïntroduceerd. De
zogenaamde Community Foundations, die in
Angelsaksische landen al veel langer
bestaan, dienden als voorbeeld. Onder
leiding van Prof. Dr. T.N.M. Schuyt van de
Vrije Universiteit in Amsterdam zijn deze
Community Foundations bestudeerd, wat tot
initiatieven leidde om ook in Nederland tot
oprichting van lokale gemeenschapsfondsen
te komen.

Lokale gemeenschapsfondsen die actief zijn
binnen één gemeente, bieden hiervoor
goede mogelijkheden. Het bijzondere aan
deze fondsen is dat het burgers en bedrijven
de gelegenheid biedt om geld te geven aan
lokale goede doelen in de breedste zin van
het woord en zo ruimte creëert voor een
nieuwe vorm van particulier initiatief voor het
publieke nut. Het lokale gemeenschapsfonds
biedt een nieuwe structuur voor het
inzamelen van geld voor plaatselijke goede
doelen.

Jan Beijert introduceerde het begrip Lokale
Gemeenschapsfondsen in 2003 bij de
plaatselijke Lions Club op Texel. De
aanwezige
leden
waren
enthousiast.
‘Waarom is dit niet eerder bedacht?,’
vroegen de Lions zich unaniem af.
Een commissie van drie personen (Andrew
Albers, Henricus Kooi en Jan Beijert) kreeg
de opdracht om het idee verder uit te werken
en te komen tot de oprichting van een
stichting. Bij de werkzaamheden werden ze
gesteund door het enthousiasme van alle
betrokkenen.
Het Texelfonds kon in 2003 als ‘pilotproject’
aanhaken bij het Experiment Lokale
Gemeenschapsfondsen, zoals dat door de
faculteit Filantropie van de Vrije Universiteit
te Amsterdam werd geïnitieerd. Hierdoor
was het fonds verzekerd van de
gewaardeerde en professionele steun van
mevrouw C. van der Jagt, die leiding gaf aan
het experiment.

Aan de sarcofaag in de Maartenskerk te
Oosterend droeg het Texelfonds € 942,- bij.
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Oprichting van het
Gemeenschapsfonds
Texel

Donatiebeleid

De akte van oprichting van Stichting
Gemeenschapsfonds Texel werd op 26
november 2004 door notaris mevrouw Mr. M.
Hoogerheide, van Dogger en Hoogerheide
Notarissen, kosteloos gepasseerd.
Het Texelfonds had bij de oprichting geen
beschikking over startkapitaal om de
aanloop- en publiciteitskosten te financieren.
Teso bood uitkomst en leende het fonds
€ 20.000,-. Een bedrag dat in 2007 werd
kwijtgescholden.
De eerste jaren stonden in het teken van de
ontwikkeling van de plannen en de
mogelijkheden van het Texelfonds.

Schenkingen
Particulieren en bedrijven willen met
regelmaat
gelden
aan
de
lokale
gemeenschap ter beschikking stellen. Zij
kunnen dit rechtstreeks doen, maar ook via
een bemiddelende instantie. Een donatie
aan het Texelfonds is dan een ideale
oplossing: het Texelfonds heeft inzicht in de
financiële behoeften van lokale projecten en
stelt middelen ter beschikking volgens
objectieve criteria. Verder staat het
Texelfonds ervoor open donaties te
ontvangen waaraan bestedingsvoorwaarden
ten aanzien van de doelstelling van
besteding zijn verbonden of waaraan
naamgeving op prijs wordt gesteld.

Het Texelfonds beoogt steun te verlenen aan
projecten op een zeer breed terrein. Het stelt
gelden ter beschikking ten gunste van het
lokale algemene nut. Geld dat wordt
aangewend voor het in stand houden en
versterken van de kwaliteit van de lokale
gemeenschap en vorm geeft aan en het
stimuleren van de betrokkenheid van
ingezetenen bij deze gemeenschap.
Het Texelfonds houdt zich in het bijzonder
bezig met de volgende gebieden binnen de
lokale samenleving:

Jeugd- en ouderenzorg

Natuur en landschap

Texels erfgoed

Kunst en cultuur

Onderwijs

Gezondheidszorg

Sport en recreatie

Toegepast onderzoek
Het Texelfonds werkt in de openbaarheid.
Dat
betekent
dat
het
Texelfonds
verantwoording aflegt over de manier
waarop het geld in de lokale samenleving
wordt besteed. Het aantal projecten waaraan
het Texelfonds een bijdrage levert, hangt af
van de gelden die aan het fonds worden
toevertrouwd.

Aan Dorpshuis De Waldhoorn te Den Hoorn droeg het
Texelfonds € 2.841,- bij.

Pagina 7

Criteria
De door het Texelfonds gehanteerde criteria
zijn:



Het project dient bij voorkeur in de startof voorbereidende fase te verkeren.



Het project dient bij voorkeur te worden
geïnitieerd door een groep met
rechtspersoonlijkheid en niet door (een)
enkeling(en).



Het project moet niet alleen uitstraling
hebben naar de primaire doelgroep,
maar dient een groter deel van de
Texelse bevolking te bereiken.

Donaties worden slechts verstrekt aan
instellingen die geregistreerd zijn bij de
Kamer van Koophandel. Ze zijn in principe
eenmalig.

Vrijstelling van erf- en
schenkbelasting
De Stichting Gemeenschapsfonds Texel is
door de belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op
de Inkomstenbelasting 2001. Dit betekent
dat zowel aan het Texelfonds gedane
schenkingen, als door het Texelfonds
verrichte schenkingen, zijn vrijgesteld van
erf- en schenkbelasting. Daarnaast zijn aan
het Texelfonds gedane schenkingen onder
voorwaarden aftrekbaar voor de schenker.

Financiën
Per 31 december 2012 bedraagt het eigen
vermogen van het Texelfonds € 378.563,- (in
2011: € 360.510,-)
Het aantal in 2012 ontvangen aanvragen is
negentien.
Hiervan zijn er elf positief
beoordeeld. In het verslagjaar werd voor een
totaal van € 60.590,- aan bijdragen
toegekend.
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Aanvragen
Over verzoeken om financiële steun beslist
het bestuur, daarin geadviseerd door de
Raad van Advies. Eenmaal per maand vindt
een vergadering plaats waarin verzoeken
worden behandeld. Uiterlijk een week na de
vergadering wordt gereageerd op verzoeken
om steun, hetzij door toekenning, hetzij door
afwijzing. Een aanvraag dient zo compleet
mogelijk te worden ingediend.

Continuïteit van het
Texelfonds
Voor de lange termijn wil het Texelfonds
blijven functioneren en een steeds belangrijker rol vervullen bij het ondersteunen van
de Texelse samenleving bij nieuwe
activiteiten. Het beleid van het bestuur is
erop gericht om het Texelfonds steeds meer
‘in te bedden’ in de Texelse samenleving.
Het bestuur constateert met voldoening dat
er de afgelopen jaren al een grote mate van
vertrouwen is opgebouwd. Toch zal hier bij
voortduring aandacht aan moeten worden
besteed. Hierdoor zal het fonds in staat zijn
om steeds meer geïnteresseerden voor het
Texelfonds te bereiken.

Mensen die mogelijk bereid en in staat zijn
om donateur van het Texelfonds te worden,
een schenking te verrichten of het
Texelfonds in hun testament op te laten
nemen.

Het bestuur
De bestuursfuncties worden op vrijwillige
basis - zonder enige vergoeding - vervuld.
Het bestuur bestaat uit:

Jan Beijert, voorzitter

Peter Visch, secretaris

Dirk Vinke, penningmeester

Monique de Boer, bestuurslid

Nicole Ouwehand, bestuurslid

Margreet Berndsen, bestuurslid

Swier Oosterhuis, bestuurslid

Hans van Zeijlen, administratief
secretaris

De Raad van Advies
wordt gevormd door:

Rianne Malschaert, voorzitter

Wilma Eelman

Solveig Rip

Annemarieke de Vries

Bob Bakker

Jan van der Vis

Theo Timmer

Werner van der Meer

Aan het Dorpssteunpunt De Koog verleende het Texelfonds een bijdrage van € 5.000,-.
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Bestuursverslag 2012
In 2012 heeft het bestuur twaalf keer
vergaderd.
Naast
beleidsmatige
en
organisatorische zaken zijn ook besluiten
genomen over de aanvragen. Maandelijks is
er overleg met de Raad van Advies.
Een aantal belangrijke zaken uit 2012:

Per 1 januari 2012 wordt Jan Beijert
benoemd tot voorzitter. Hij volgt
Andrew Albers op.

Het Texelfondscompliment 2012
wordt uitgereikt aan Amici Cantus
voor de uitvoering van de Johannes
Passion op Texel.

Van 16 tot 21 april wordt voor het
eerst
een
zeer
succesvolle
Texelfondsweek gehouden. In die
periode komt het Texelfonds frequent
in het nieuws en wordt uitgebreid
toegelicht wat het Texelfonds doet en
voor de Texelse samenleving kan
betekenen. De week wordt afgesloten
met een prachtige verhalenwedstrijd
waarvoor grote belangstelling bestaat.



Aan de Waddenkerk te De Cocksdorp droeg het
Texelfonds € 7.500,- bij.
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Vijf studenten van de opleiding
Fundraising, Grantmaking & Sponsoring van Hogeschool Windesheim verrichten, in opdracht van de
gemeente Zwolle, onderzoek naar de
haalbaarheid van een gemeenschapsfonds in Zwolle.
De studenten interviewen enkele
bestuurders van bestaande gemeenschapsfondsen en kijken kritisch naar
het functioneren.
De studenten onderwerpen ook het
Texelfonds aan een onderzoek. Uit
het rapport blijkt dat het Texelfonds
één van de fondsen is die in haar
opzet om bekendheid te krijgen en
vertrouwen te wekken, als een van
de besten uit de bus komt. De
uitkomsten van het onderzoek zijn
opgetekend in het Benchmark
Gemeenschapsfonds Zwolle.







De nieuwsbrief wordt gelanceerd.
Iedereen die zich via de website als
vriend van het Texelfonds registreert,
ontvangt deze ‘update’ regelmatig.
Een afvaardiging van het bestuur
bezoekt tijdens de koffieinloopochtenden de dorpssteunpunten, met
het doel het Texelfonds meer
bekendheid te geven.
Het Texelfonds schenkt voetbalvereniging ‘Texel 94’ en tennisvereniging ‘Deuce’ € 1.000,- uit eigen
middelen. Beide clubs bestaan
honderd jaar en vervullen maatschappelijk gezien een belangrijke
functie.







Texel, april 2013.
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Om het Texelfonds nog meer
bekendheid te geven wordt besloten
om een promotiefilm te laten maken.
Het ongeveer vier minuten durende
filmpje
is
te
zien
op
www.texelfonds.nl en wordt verder
verspreid via internet.
De eerste openbare jaarvergadering
vindt plaats. Hierin wordt aan de
bevolking
rekening
en
verantwoording afgelegd over de
activiteiten van het Texelfonds. In het
vervolg zal deze vergadering jaarlijks
plaatsvinden.
In de vergadering van december
wordt Peter Visch benoemd als
secretaris, als opvolger van Christine
Groen die statutair aftreedt.

Datum

:

………………………………………………………………………………

Voorzitter

:

Jan Beijert

…..............................................................

Secretaris

:

Peter Visch

……………………………………………..
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