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Het Glazen Paleis (Den Burg)

Het beleid van het Texelfonds is erop gericht om de
eenheid en verbondenheid met Texel voor en door
Texelaars te vergroten en een impuls te geven aan de
kwaliteit van de Texelse samenleving.
Daarvoor bestaat onze strategie 4 lijnen:

Inleiding

1. Inspireren en ondersteunen
Steun aan behoud en vernieuwing van de Texelse

Jan Beijert

samenleving.
2. Aanjagen en prikkelen

Geachte lezer,

Platform voor inwoners van Texel om de discussie te
voeren wat er op Texel speelt en met elkaar

Voor u ligt het jaarverslag over 2016 van de Stichting

Ook in 2016 heeft het Texelfonds weer een nieuw Fonds

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds.

op Naam aan haar portefeuille mogen toevoegen, het
Kok-Barendregfonds. De middelen komen uit de

verbinden.
3. Betrekken en werven
Kansen scheppen voor inwoners van Texel en andere

Het Texelfonds heeft inmiddels een belangrijke plaats in

nalatenschap van de heer C.W. Kok uit den Hoorn.

liefhebbers van het eiland om iets goed te doen voor

de Texelse samenleving ingenomen en daarbij past een

Als voorwaarde is gesteld dat het rendement van het

de Texelse samenleving.

vast onderkomen van waaruit de organisatie optimaal

vermogen jaarlijks ten goede zal komen aan de alge-

4. Jongeren actief betrekken

kan werken. In december 2016 heeft het Texelfonds

mene doelstelling van het Texelfonds ter beoordeling

daarom een permanent kantoor in gebruik genomen op

van het bestuur.

het adres Abbewaal 35 in den Burg.

Oprichten van een jongerenbestuur om projecten van,
voor en door jongeren aan te jagen en te
ondersteunen.

Het bestuur ervaart dit als een bewijs van vertrouwen
Onze eerste voorzitter, de heer Jacques Dijt, heeft de

en zal er voor zorgen dat de naam van de heer en

openingshandeling verricht. Een gedenkwaardig moment

mevrouw Kok-Barendregt blijft voortleven en de

maximaal in maar we kunnen dat uiteraard niet alleen,

in de nog jonge geschiedenis van het Texelfonds.

uitkeringen ten goede zullen komen aan de Texelse

we hebben daarbij de betrokkenheid van de Texelse

samenleving.

inwoners nodig. Een samenleving maak je samen.

Het bestuur van het Texelfonds zet zich hiervoor

Het Texelfonds heeft in 2016 voor een bedrag van

Hierbij wil ik onze bestuursleden en de leden van de

€ 80.933 (2015: € 117.598) aan donaties kunnen uitkeren.

Raad van Advies bedanken voor hun inzet en

Het rendement op beleggingen stond fors onder druk

enthousiasme. Tevens wil ik iedereen bedanken die zich

maar dankzij de direct uitkeerbare fondsen was het

op enigerlei wijze voor de Texelse gemeenschap heeft

Texelfonds toch in staat om met dit bedrag de

ingezet.

aanvragen te honoreren.
Jan Beijert
Hierdoor konden 28 prachtige kleine en grote projecten

Voorzitter Texelfonds

en initiatieven op Texel worden gerealiseerd. In dit
jaarverslag is een volledige lijst hiervan opgenomen.
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Meierblis

Fondsenwerving

Donatiebeleid

Vermogenden, bedrijven en particulieren willen steeds

Het Texelfonds werft fondsen om daarmee Texelse

meer gelden aan een lokale gemeenschap ter beschik-

initiatieven te initiëren, te ondersteunen of te realiseren.

king stellen. Een donatie aan het Texelfonds is dan een

Deze initiatieven leveren een vernieuwende of

ideale oplossing: het Texelfonds heeft inzicht in de

versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de

financiële behoefte van lokale projecten en stelt

Texelse samenleving waardoor de leefbaarheid op het

middelen ter beschikking volgens objectieve criteria.

eiland wordt vergroot.
Al sinds de oprichting kent het Texelfonds een breed

Het Texelfonds is een lokaal fonds dat vermogens

werkveld verdeeld over de volgende werkgebieden:

beheert en uit de revenuen daarvan projecten

• Zorg en welzijn

ondersteund. Ook is het mogelijk dat een vermogen

• Kunst en cultuur

wordt beheerd, waarop, afhankelijk van de gemaakte

• Sport en recreatie

afspraken, wordt ingeteerd.

• Natuur en landschap

Het Texelfonds wil haar middelen werven in de Texelse

Het Texelfonds heeft binnen deze vier werkgebieden

samenleving, dan wel onder mensen en/of fondsen die

speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

Texel een warm hart toedragen. Dit kan zijn door:

• Educatie

• Eenmalige bedragen, bijvoorbeeld een actie/initiatief
van een particulier of bedrijf.
• Periodieke schenking/donateurschap.
• Fonds op Naam (bij leven en/of na overlijden) vanaf
€ 50.000.
• Legaat of erfstelling.
31 december 2016 zijn bij het Texelfonds 5 Fondsen op
Naam ondergebracht, t.w.:
• 2009 Het Joustra & de Beurs zorgfonds

• Voorlichting
• Onderzoek
• Behoud
• Vernieuwing
Het Texelfonds werkt in de openbaarheid en is volledig
transparant. Dat betekent dat het Texelfonds jaarlijks
verantwoording aflegt over de manier waarop de
beschikbare middelen op een goede en verantwoorde
manier ten goede komen aan de Texelse samenleving.
Het aantal projecten waaraan het Texelfonds een bij-

Ontvangen bedrag: € 260.000

drage levert, hangt af van de gelden die aan het fonds

Doelstelling: ouderenzorg

worden toevertrouwd.

• 2011 Het Jeugdfonds
Ontvangen bedrag: € 26.000
Doelstelling: jongeren
• 2014 Het Fonds *Lof der Zotheid*
Ontvangen bedrag: € 100.000

Belastingvrijstelling
Het Texelfonds is door de Belastingdienst aangewezen
als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Deze ANBI status

Doelstelling: jongeren, ouderenzorg, kunst en cultuur,

garandeert dat zowel aan het Texelfonds gedane

natuur en landschap

schenkingen, als door het Texelfonds verrichtte bijdra-

• 2015 Het IJspegelsfonds
Ontvangen bedrag: € 100.000
Doelstelling: maatschappelijk
• 2017 Het Kok - Barendrechtfonds

gen, zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.
Daarnaast zijn aan het Texelfonds gedane schenkingen
voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
aftrekbaar voor de schenker. Om deze belangrijke ANBI

Ontvangen bedrag: € 177.000

status te behouden moet steeds voldaan worden aan

Doelstelling: doelstelling Texelfonds

opgelegde voorwaarden met betrekking tot het bestuur,
beleid en besteding. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat
de toevertrouwde middelen op een juiste manier
worden beheerd en besteed. Het bedrag dat u aan het
Texelfonds schenkt, komt in zijn totaliteit ten goede aan
de doelstelling.
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Aanvragen

Het bestuur

Over verzoeken om financiële steun of het inschakelen

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal 7 leden, thans 7.

van expertise en het netwerk door het Texelfonds beslist

Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de samenleving, waarbij slagvaardigheid

het bestuur. Eenmaal per maand, op de derde woensdag,

en kennis vertegenwoordigd moet zijn. De algemeen geldende competenties voor de

vindt de vergadering plaats waarin de verzoeken

bestuursleden zijn:

worden behandeld. Uiterlijk één week daarna wordt op

• interesse in het leven op de Texel en de kwaliteit daarvan;

de aanvragen gereageerd.

• samenwerkingsgericht en integer;
• initiatiefnemer;
• gemotiveerd en besluitvaardig;

Criteria

• netwerker.

De door het Texelfonds gehanteerde criteria zijn:
Bestuurders worden voor een termijn van 4 jaar benoemd met de mogelijkheid tot
• Het project dient bij voorkeur in de start- of

tweemalige herbenoeming. De bestuursfuncties worden op vrijwillige basis - zonder enige

voorbereidende fase te verkeren

vergoeding - vervuld.

• Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd
door een rechtspersoon zonder winstoogmerk
• Voor het bewonersinitiatief dient het initiatief door

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2016 is als volgt:

tenminste 3 natuurlijke personen te worden gedaan

Jan Beijert

voorzitter

primaire doelgroep, maar dient een groter geheel van

Joke Kuijper-Roeper

secretaris

de Texelse samenleving te bereiken

Dirk Vinke

penningmeester

Peter Visch

bestuurslid aanvragen

Liesbeth Rijk

bestuurslid communicatie

Ellen Bot

bestuurslid

Swier Oosterhuis

bestuurslid

• Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de

• Is organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar
• Heeft een eenmalig karakter. Structurele steun wordt
niet gegeven
• Heeft geen winstoogmerk

Continuïteit van het Texelfonds
Raad van Advies
Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven
functioneren en voortdurend een bijdrage leveren aan

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen met specifieke expertise en/of netwerk van

de kwaliteit van de Texelse samenleving. Het beleid van

belang voor het functioneren van het Texelfonds

het bestuur is erop gericht om het Texelfonds steeds

Leden zijn:

meer 'in te bedden' in de Texelse samenleving.

Marga Boon, Den Hoorn

Het bestuur constateert met voldoening dat er in de

Solveig Rip, De Cocksdorp

afgelopen jaren al een grote mate van vertrouwen is

Jan Dogger, Den Burg

opgebouwd. Toch zal hier bij voortduring aandacht aan

Jan van der Vis, Oosterend

worden besteed. Hierdoor zal het fonds in staat zijn om
steeds meer geïnteresseerden voor het Texelfonds te
bereiken.

Hoge Berg
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Jaarverslag secretaris 2016
Joke Kuijper-Roeper

Algemeen

Een Texelfondspodium is ook georganiseerd op 21 mei:

Dit jaar ontving het Texelfonds een nalatenschap

Spreker was de heer Jan Riemersma (Auteur: Handboek

bestemd voor het vestigen van een fonds-op-naam: het

voor aanvraagbeoordelaars filantropische instellingen), er

Kok-Barendregt fonds.

was een mooi aantal belangstellenden die tijdens de
cursus ’het aanvragen van donaties’ aan het werk

Iedere derde dinsdag van de maand werd er vergaderd,

werden gezet.

Aanvragen

op 12 april en 11 oktober waren en bijeenkomsten met de
Raad van Advies.

In 2016 zijn 40 aanvragen ontvangen waarvan er 28 zijn toegekend, 7 afgewezen, van 2 aanvragen is geen
Jan Riemersma

Bestuurszaken:

gebruik gemaakt, 1 aanvraag is aangehouden en 2 aanvragen zijn in behandeling . Reden van afwijzing van

Jan Beijert wordt als voorzitter herbenoemd voor de

een project is dat niet het algemeen belang wordt gediend, dat de aanvraag met de exploitatie te maken

periode van 2016 t/m 2019.

heeft of dat het budget niet toereikend is voor de gevraagde donatie.

Peter Visch is op 31-12-2016 statutair afgetreden.

Texelfonds:

Waterspeeltuin De Cocksdorp

€

3.000,--

Led-verlichting Eierlandse Huis

€

2.000,--

Ellen Bot wordt als bestuurslid benoemd voor de 1e

Materiaal t.b.v. de inrichting van het Peperhof

€

1.000,--

periode van 2016 t/m 2019.

Vrieskasten Oosterend

€

1.500,--

Texelfonds: Organisatie Texelfondspodium 2016

€

2.000,--

Op 13 november vond voor het vierde jaar de

Texelfonds: Texelfondscompliment 2016

€

1.000,--

Verhalenmiddag plaats, Lidewey Hendriks en Joop

Show 50-jarig bestaan Gymvereniging Oudeschild

€

1.000,--

Eigen projecten 2016:

Rommets stelden zich beschikbaar

Texelfonds: Verhalenwedstrijd 2016

€

869,31

In theater de Kiekendief is op 11 februari een Texelfonds-

als jurylid. De kaarten waren al snel

podium gehouden: deelnemers werden uitgenodigd een

uitverkocht.

voordracht te houden. Er meldden zich acht bevlogen

Er werden 35 verhalen ontvangen!

Aanschaf kunstobject De Waal

€

15.000,--

sprekers en een danseres: per deelnemer werd een

Acht auteurs lazen hun prachtige

Publicatie Texelatlas TU Eindhoven

€

1.000,--

podium geboden van maximaal zeven minuten.

verhalen voor. Aan drie van hen

Aanschaf kunstobject Den Burg

€

15.000,--

werd een cheque overhandigd

Tentoonstellingsmateriaal Historische Vereniging

€

2.500,--

Ouwe Sunderparty Young4ever

€

1.500,--

Financiering onkosten Mama Café Texel

€

600,--

Jeugd Gezondheids Beurs 2016

€

4.000,--

Materialen Sociaal Vitaal Texel

€

2.000,--

Materialen bakkerij Novalishoeve

€

3.500,--

Dichter bij Zee

€

2.250,--

Uitvoering Messiah

€

1.700,--

Lezing 'Ma' van Hugo Borst

€

250,--

Organisatie concerten Raad voor het Zomerwerk

€

1.500.--

Ondersteuning dansopleiding Femke Orij

€

3.000,--

Rockopera Jesus Christ Superstar

€

2.000,--

Als secretaris wordt benoemd Joke Kuijper-Roeper voor
de 1e periode van 2016 tm 2019.

Op 21 mei vond de jaarvergadering in de Buureton

Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO)

om - in de geest van het

plaats. Als spreker werd uitgenodigd Anneke Berghuis

Texelfonds - aan een goed doel

van het Verteltheater. Aan de heer Sieb Eldering reikten

op Texel te besteden.

Jeugdfonds:

we het Texelfondscompliment uit; hij heeft jarenlang de
markt in Oosterend mede-georganiseerd waardoor aan

Werkgroepen binnen het bestuur hebben tijdens extra

de diverse Oosterender clubs een financiële bijdrage kon

bijeenkomsten diverse projecten besproken, zoals:

worden overhandigd.

communicatie, fondsenwerving en strategie, het
jongeren-traject. Op de Koningsmarkt en de 50+ Beurs

De startersklas van Lokale Fondsen in Nederland

was het Texelfonds aanwezig. Het project: Kunst voor de

nodigde de voorzitter uit om een voordracht te houden

dorpen vordert: De Cocksdorp en Den Burg hebben een

over het oprichten van een fonds met als voorbeeld het

keuze gemaakt, met de rest van de dorpen vinden

Gemeenschapsfonds Texel.

gesprekken plaats.
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Houten molen naar een idee van Meijert Boon (De Cocksdorp)

Aanvragen (vervolg)
IJspegelsfonds:

Buurtbankjes De Koog

€

1.500,--

Matchen scholieren/cliënten zorginstelling

€

3.000,--

Hekje park Kogerstraat

€

2.000,--

Picknicktafel en kerstverlichting Zonnenhof

€

763,79

Verzorging dwerggeiten Gollards

€

500,--

€

5.000,--

Financieel verslag
over het boekjaar
2016

Het Joustra en De Beursfonds ondersteunt een langlopend project:
Opleiding vrijwilligers Hospice Texel

Totaal

€ 80.933,10

Dwerggeiten Gollards

Texelse uitvoering rockopera Jesus Christ Superstar
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Financieel jaarverslag over het boekjaar 2016
De in 2015 al ingezette onzekerheden van de financiële

Balans per 31 december 2016

Donaties

markten hebben ook in 2016 voor spanningen gezorgd.
Lange tijd zag het er naar uit dat 2016 de boeken in zou

In 2016 werden 28 donaties toegezegd en deels al uitge-

gaan met een zeer laag of zelf negatief rendement.

keerd. De verdeling over de verschillende fondsen is;

Pas in de laatste weken van het jaar steeg het

uit eigen middelen 11 (€ 12.369,-), Koninklijke N.V. Teso

rendement toch nog naar 2,5 %.

4 (€ 33.500,-), het Joustra & de Beurs zorgfonds

In verband met de onzekere rendement vooruitzichten is

1 (€ 5.000,-), het Jeugdfonds 2 (€ 2.100,-), het fonds

er voor gekozen om voor 2017 1,5 % van het gerealiseer-

*Lof der Zotheid* 9 (€ 20.200,-), het IJspegelsfonds

de rendement toe te kennen aan de verschillende

5 (€ 7.764,-). Het totaal aan toegezegde donaties was

deelfondsen. Het overige deel van het rendement is

€ 80.933,-

toegevoegd aan de Algemene Reserve waardoor het
fonds meer bestand is tegen een mogelijk tegenvallend

Kosten van de eigen organisatie

beleggingsresultaat in de toekomst.
Voor de eigen organisatie is in 2016 een bedrag van
€ 9.285,- uitgegeven waarvan € 696,- als incidenteel

Fonds op naam

aangemerkt kan worden (in 2015 waren deze bedragen
respt. € 22.536,- en 13.160,-).

Aan het eind van het jaar is een nieuw fonds op naam
gevormd uit de nalatenschap van de familie KokBarendregt. De doelstelling van dit nieuwe renderende
fonds is gelijk aan de algehele doelstelling van het
Texelfonds.

Rendement beheerd vermogen
Het rendement uit het beheerde vermogen van
€ 982.310 was € 31.747 Het rendement is als volgt
verdeelt over de verschillende vermogensfondsen:

Giften

Beschikbaar voor uitgaven Joustra &
de Beurs fonds

€

3.848

In 2016 heeft het fonds, naast de nalatenschap voor de

Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds

€

437
4.880

vorming van het Kok-Barendregtfonds, een bedrag van

Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds

€

€ 10.064,- aan direct te bestemmen giften ontvangen.

Algemene Reserve Texelfonds

€ 22.582

Texelstroom

14.

15. Jaarverslag 2016

16.

17. Jaarverslag 2016

Jeugd Gezondheidsbeurs Texel

50-jarig bestaan Gymvereniging Oudeschild

Nieuw speelschip Jac. P. Thijsseschool

Dansopleiding Femke Orij

Voorlichting aanvragen
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