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Inleiding
Jan Beijert

Geachte lezer,

opgesteld. Hierin zijn de ambities en doelstellingen voor

op Texel worden gerealiseerd.

de beleidsperiode 2016-2018 vastgelegd.

Ook in 2015 zijn er weer voortdurend inspanningen

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds.

In dit jaarverslag zijn de werkgebieden daardoor al

geven. Een jaarlijks weerkerend evenement is de

anders ingedeeld, te weten: zorg en welzijn, kunst en

Verhalenwedstrijd. Onder grote belangstelling worden

Het Texelfonds heeft in 2015 weer een nieuw Fonds op

cultuur, sport en recreatie, natuur en landschap.

zelfgeschreven verhalen voorgelezen. De besten worden

Naam aan haar portefeuille kunnen toevoegen:

Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van de verdeling

beloond en alle verhalen worden aangeboden aan de

verricht om het Texelfonds verder naamsbekendheid te

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting

Het IJspegelsfonds. De Gemeente Texel stelt € 100.000

van de donaties. Het nieuwe beleidsplan heeft ook

Historische vereniging. Een van de winnaars van dit jaar

beschikbaar, het 'overschot” van de verloren gewaande

geleid tot een nieuwe slogan: Texelfonds, van en voor

was Frans Hopman, die in een indrukwekkende

IJslandse Landsbanki-tegoeden, een bedrag dat het

Texel.

presentatie het verhaal deed over belevenissen van zijn
opa in de oorlog. Frans is helaas door een noodlottig

Texelfonds mag uitkeren aan maatschappelijke
initiatieven ten behoeve van de Texelse samenleving.

De groei van het Texelfonds komt ook tot uitdrukking in

De gemeente Texel verdient een compliment voor het

het sterk toenemend aantal aanvragen. Als gevolg van

ongeval in het voorjaar van 2016 overleden.

feit dat ze het Texelfonds de ruimte geeft om het

het in 2013 ingezette beleid om zowel vermogens-

Het beleid van het bestuur is erop gericht om op de

IJspegelsfonds verder af te wikkelen, zonder daar

fondsen te beheren waarvan het rendement uitgekeerd

lange termijn te kunnen blijven functioneren en

rechtstreeks invloed op uit te kunnen oefenen. Het

mag worden (voor 2015 5%), alsmede fondsen die direct

ondersteuning te bieden aan steeds meer activiteiten en

bestuur ervaart dit als een groot bewijs van vertrouwen.

uitkeerbaar zijn, is het Texelfonds in staat om de

initiatieven voor de Texelse samenleving.

Het IJspegelsfonds sluit overigens uitstekend aan bij het

aanvragen te honoreren.
Hierbij wil ik onze bestuursleden en de leden van de

Burgerinitiatief dat het Texelfonds eerder vorm gaf.
Het Texelfonds heeft in 2015 voor een bedrag van

Raad van Advies bedanken voor hun inbreng en niet

Het Texelfonds groeit en om voor de toekomst klaar te

€ 117.598 (2014: € 81.156) aan donaties uitgekeerd.

aﬂatend enthousiasme. Tevens wil ik iedereen bedanken

zijn is een helder beleid noodzakelijk. Daarom heeft het

Hierdoor konden weer prachtige projecten en initiatieven

die zich op enigerlei wijze voor de Texelse gemeenschap
heeft ingezet onder het motto: EEN SAMENLEVING MAAK

bestuur in 2015 een nieuw Beleids- en communicatieplan

JE SAMEN.
Haven Oudeschild

Jan Beijert
Voorzitter Texelfonds

Texel, mei 2015
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Hervormde kerk in Den Hoorn

Fondsenwerving
Vermogenden, bedrijven en particulieren willen steeds
meer gelden aan een lokale gemeenschap ter
beschikking stellen. Een donatie aan het Texelfonds is
dan een ideale oplossing: het Texelfonds heeft inzicht in
de ﬁnanciële behoefte van lokale projecten en stelt
middelen ter beschikking volgens objectieve criteria.
Het Texelfonds is een lokaal fonds dat vermogens
beheert en uit de revenuen daarvan projecten
ondersteund. Ook is het mogelijk dat een vermogen
wordt beheerd, waarop, a ankelijk van de gemaakte
afspraken, wordt ingeteerd.
Het Texelfonds wil haar middelen werven in de Texelse
samenleving, dan wel onder mensen en/of fondsen die
Texel een warm hart toedragen. Dit kan zijn door:
• 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.

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

Donatiebeleid

manier ten goede komen aan de Texelse samenleving.

Het Texelfonds werft fondsen om daarmee Texelse

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

initiatieven te initiëren, te ondersteunen of te realiseren.

worden toevertrouwd.

Het aantal projecten waaraan het Texelfonds een

Deze initiatieven leveren een vernieuwende of
versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de
Texelse samenleving waardoor de lee aarheid op het

Belastingvrijstelling

eiland wordt vergroot.

Het Texelfonds is door de Belastingdienst aangewezen

Al sinds de oprichting kent het Texelfonds een breed

als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Deze ANBI status

werkveld verdeeld over de volgende werkgebieden:

garandeert dat zowel aan het Texelfonds gedane

• Zorg en welzijn

schenkingen, als door het Texelfonds verrichtte

• Kunst en cultuur

bijdragen, zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

• Sport en recreatie

Daarnaast zijn aan het Texelfonds gedane schenkingen

• Natuur en landschap

voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
aftrekbaar voor de schenker. Om deze belangrijke ANBI

6.

Het Texelfonds heeft binnen deze vier werkgebieden

status te behouden moet steeds voldaan worden aan

speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

opgelegde voorwaarden met betrekking tot het bestuur,

• Educatie

beleid en besteding. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat

• Voorlichting

de toevertrouwde middelen op een juiste manier

• Onderzoek

worden beheerd en besteed. Het bedrag dat u aan het

• Behoud

Texelfonds schenkt, komt in zijn totaliteit ten goede aan

• Vernieuwing

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 dinsdag,

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
de aanvragen gereageerd.

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

driemalige herbenoeming.

voorbereidende fase te verkeren.

De bestuursfuncties worden op vrijwillige basis -zonder enige vergoeding- vervuld.

• Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd
door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
• Voor het burgerinitiatief dient het initiatief door
tenminste 3 natuurlijke personen te worden gedaan.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 is als volgt:

• Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de

Jan Beijert

voorzitter

primaire doelgroep, maar dient een groter geheel van

Peter Visch

secretaris

de Texelse samenleving te bereiken.

Dirk Vinke

penningmeester

Margreet Berndsen

bestuurslid

Liesbeth Rijk

bestuurslid

Ellen Bot

bestuurslid

Swier Oosterhuis

bestuurslid

Donaties zijn in principe eenmalig.
• vindt plaats op of is primair gericht op Texel;
• is organisatorisch, ﬁnancieel en inhoudelijk haalbaar
• heeft een eenmalig karakter. Structurele steun wordt
niet gegeven;
• heeft geen winstoogmerk

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

Continuïteit van het Texelfonds

belang voor het functioneren van het Texelfonds

Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven

Leden zijn:

functioneren en voortdurend een bijdrage leveren aan

Marga Boon, Den Hoorn

de kwaliteit van de Texelse samenleving. Het beleid van

Solveig Rip, de Cocksdorp

het bestuur is erop gericht om het Texelfonds steeds

Jan Dogger, den Burg

meer 'in te bedden' in de Texelse samenleving.

Jan van der Vis, Oosterend

Het bestuur constateert met voldoening dat er in de
afgelopen jaren al een grote mate van vertrouwen is
opgebouwd. Toch zal hier bij voortduring aandacht aan
worden besteed. Hierdoor zal het fonds in staat zijn om
steeds meer geïnteresseerden voor het Texelfonds te
bereiken.

Dorpsaanzicht De Waal
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Jaarverslag secretaris 2015

Aanvragen

Peter Visch
In 2015 hebben we 40 (+17) aanvragen ontvangen. Daarvan hebben we er 24 kunnen toekennen, ofwel 68% (-2%).
De toename is mede toe te rekenen aan de extra fondsen die het Texelfonds thans heeft.

Algemeen
Sinds 2015 heeft het Texelfonds er weer een fonds bij:

Van de resterende 16 aanvragen zijn er drie projecten ingetrokken en zijn er acht afgewezen. 5 aanvragen zijn

het IJspegelsfonds. De Gemeente Texel stelt € 100.000,-

uitgesteld tot 2016. Redenen voor het afwijzen waren het ontbreken van het algemeen nut voor Texel(aars),

beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven van

en/of de aanvraag had betrekking op exploitatie.

bewoners. Het bedrag is door de gemeente vrijgemaakt
uit het 'overschot' van de verloren gewaande IJslandse
Landsbanki-tegoeden. Voor het doen van een aanvraag

• Hans van Zeijlen neemt afscheid als administratieve
secretaris.

Kunst en Cultuur

is het zijn van een vereniging of stichting is niet meer
noodzakelijk.

• Met het ondertekenen van de notariële akte wordt op
11 augustus het IJspegelsfonds oﬃcieel opgericht.

In 2015 heeft het bestuur van het Texelfonds iedere 3e
dinsdag van de maand vergaderd. In werkgroep-vorm
zijn diverse extra bijeenkomsten geweest. O.a. voor de
professionalisering.

• Monique de Boer treedt af als algemeen bestuurslid en
wordt opgevolgd door Ellen Bot.
• Op 24 oktober wordt het startsein van het

Verder hebben de bestuursleden diverse bijeenkomsten

IJspegelsfonds gegeven. Naast een voorstelling in het

op het eiland, maar ook in het land bijgewoond (o.a. van

Texels van het Verteltheater wordt uitleg gegeven over

Lokale Fondsen in Nederland en van Van Lanschot). Op

dit nieuwe fonds, en wordt de eerste cheque

de Koningsmarkt en op de 50+ beurs was het bestuur

overhandigd.

Verbouwing dorpshuis 't Skiltje

€

5.000,-

Inrichting historisch winkeltje Peperhof

€

1.500,-

Anonieme jurk

€

2.500,-

Restauratie schilderij 'Aanbidding der koningen'

€

3.222,-

Multifunctionele muziekkoepel

€

15.000,-

Opvoering Alladin jr

€

250,-

Ondersteuning dansopleiding Femke Orij

€

3.000,-

Historische vereniging, speciale editie 600 jaar stad

€

455,-

New Masters on Tour 2015/2016 in het Hoornder kerkje

€

2.000,-

Co-teaching theater voor scholen

€

3.000,-

Mooier de Waal

€

3.000,-

Binnentuin Nikadel te De Koog

€

3.000,-

Hekwerk Kinderboerderij Texel

€

3.000,-

Aanschaf van een baantandem voor Larissa Klaassen

€

5.000,-

Inrichting ontmoetingsplek in voormalige peuterspeelzaal

€

2.100,-

Vredesfeest

€

559,-

Gezinshereniging van vijf adoptie kinderen

€

3.500,-

Nederland kantelt, Texels onderwijs ook?

€

1.243,-

Servicecontract en de verzekering Duo-ﬁets

€

357,-

Mantelzorgpodium

€

5.000,-

Verteltheater en danslessen voor demente bejaarden

€

2.175,-

Busritjes voor bewoners van Verpleeghuis Hollewal

€

3.000,-

Rotary Symposium 'Inspireren om te durven dromen'

€

3.000,-

Ecologische buurtmoestuin

€

5.000,-

€

75.861,-

van het Texelfonds met haar (eigen) kraam te vinden.
• Het Texelfonds krijgt een nieuwe spreuk: Texelfonds,
De belangrijkste zaken uit 2015 zijn:
• Swier Oosterhuis is per 1 januari aftredend en wordt

van en voor Texel.
• Op 15 november vindt de 3e editie van de

met algemene stemmen herkozen voor nog een

verhalenwedstrijd plaats. Uit de 23 inzendingen zijn

periode van vier jaar.

8 genomineerden gekozen die hun verhaal aan de

• Liesbeth Rijk wordt als algemeen bestuurslid
aangenomen. Zij volgt Nicole Ouwehand op die per
31 december 2014 statutair aftrad.

Natuur en Landschap

Sport en recreatie

135 belangstellenden voorlazen. In 2 categorieën
(amateurs en professionals) zijn de winnaars
bekend gemaakt. Alle verhalen zijn na te lezen op
www.texelfonds.nl.

• De eigenaren van Elemert 18 stellen deze
kantoorruimte (gedeeltelijk) ter beschikking aan het
Texelfonds voor vergaderingen en besprekingen.
• Op 30 mei vindt de jaarvergadering plaats in een goed
gevulde 'Buureton'. Tijdens deze vergadering wordt het
Texelfondscompliment uitgereikt aan Josje van de
Berk. Zij heeft zich 7 jaar ingezet als coördinator voor
de voedselbank op Texel.

Zorg en Welzijn

• Het project 'Kunst in de dorpen' krijgt letterlijk vorm
met het onthullen van het eerste kunstwerk in

Frans Hopman

Oosterend. Aan de Lancasterdijk is op 30 augustus het
'Tijdlijnen in het landschap' onder brede belangstelling
voor het eerst te zien. De Cocksdorp heeft inmiddels

• Margreet treed per 31 december 2015 af als bestuurslid.

gekozen en is druk bezig met de juiste locatie. Met

Zij heeft zich de afgelopen 4 jaar o.a. bezig gehouden

andere dorpen vinden de vervolggesprekken plaats.

met communicatie.

10.
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Kunstwerk 'Tijdlijnen in het landschap' (Oosterend)

Aanvragen
In voorgaande jaren zijn aanvragen gehonoreerd die betrekking hebben op meerdere jaren
Opleiden vrijwilligers Hospice Texel

€

5.000,-

Opleiden vrijwilligers AED Netwerk Texel

€

2.414,-

€ 83.275,Daarnaast zijn nog de volgende uitgaven op initiatief van het bestuur gedaan
Organisatiekosten Texelfondspodium 2015

€

2.000,-

Texelfonds verhalenwedstrijd 2015

€

1.322,-

Aanschaf kunstobject Oosterend

€

15.000,-

Aanschaf kunstobject De Cocksdorp

€

15.000,-

Texelfonds compliment 2015

€

1.000,-

Financieel verslag
over het boekjaar
2015

€ 117.597,-

Hospice Texel
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Financieel jaarverslag over het boekjaar 2015
Voor het ﬁnanciële beheer van het Texelfonds is 2015

Balans per 31 december 2015

Donaties

een bewogen jaar geweest. Voor een belangrijk deel van
de donaties is het fonds a ankelijk van rendement uit

In 2015 werden 31 donaties toegezegd en deels al

vermogen. Na een sterke stijging van het rendement in

uitgekeerd. De verdeling over de verschillende fondsen

de eerste 4 maanden daalde dit in de daarop volgende

is; uit eigen middelen 11, nv Koninklijke Teso 4, het

maanden weer net zo sterk. Gelukkig liep het aan het

Joustra & De Beurs zorgfonds 2, het fonds *Lof der

eind van het jaar weer op en kon het jaar worden

Zotheid* 11 en het nieuwe IJspegelsfonds 2. Het

afgesloten met een rendement van 4%. Ook in 2015

totaalbedrag aan toegezegde donaties was € 117.598,-

heeft het Texelfonds er een nieuw Fonds op naam bij
gekregen.

Fonds op naam

Kosten van de eigen organisatie
In 2015 heeft het bestuur het bureau 'Beter Geven'
gevraagd te assisteren bij het schrijven van een nieuw

Nadat in 2014 het direct uitkerende fonds *Lof der

beleid- en communicatieplan. Daarnaast is ﬁscaal advies

Zotheid* werd gevormd, is er ook in 2015 een nieuw

ingewonnen en is de website vernieuwd. De kosten die

fonds bij het Texelfonds ondergebracht. Het Texelfonds

dat met zich mee heeft gebracht staan in het jaarrapport

mag het geld van het IJspegelsfonds uitkeren aan

als incidentele kosten weergegeven.

bewonersinitiatieven welke betrekking hebben
maatschappelijke initiatieven.

Giften

Rendement beheerd vermogen
Het rendement uit het beheerde vermogen van
€ 982.310 was € 40.147 Het rendement is als volgt

Ook in 2015 heeft het fonds naast de omvangrijke gift

verdeelt over de verschillende vermogensfondsen:

van de gemeente Texel een bedrag van € 12.862,- aan

Beschikbaar voor uitgaven Joustra &

direct te bestemmen giften ontvangen. Het in 2014

De Beurs fonds

€

7.672

gestarte initiatief voor het werven van vrienden en

Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds

€

870

donateurs is ondanks de aanwezigheid op lokale

Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds

€

9.472

markten en beurzen niet echt aangeslagen. Inclusief een

Algemene reserve Texelfonds

€

22.132

periodieke schenking van € 1.000,- was het donatiebedrag van 2015 met € 1.375,- zelf lager als in 2014.
Website Texelfonds
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Ecologische buurtmoestuin

Aanschaf van een baantandem
voor Larissa Klaassen

Foto: Texelse Courant/Jeroen van Hattum

Verbouwing dorpshuis 't Skiltje

Hekwerk Kinderboerderij Texel
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