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Inleiding

Polder Waalenburg

Jan Beijert

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting

Eén van de kenmerken van het Texelfonds is dat het

we de drempel willen verlagen. Op het moment dat ik dit

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds.

volledig transparant is. U zult in dit jaarverslag dan ook

schrijf hebben we al met veel plezier enkele initiatieven

Het jaar 2014 is voor het Texelfonds een speciaal jaar

alle zaken kunnen lezen die in het afgelopen jaar zijn

kunnen ondersteunen.

geweest, want op de 26-ste november van dit jaar,

gebeurd, groot en klein.

bestond het Texelfonds tien jaar.

In het afgelopen jaar heeft het Texelfonds voor een
totaal bedrag van €81.156 aan donaties en bijdragen

In 2004 is het Texelfonds opgericht door een aantal

Op deze plaats wil ik er drie zaken uitlichten.

kunnen uitkeren. Hierdoor konden weer mooie projecten

enthousiaste personen die kansen en mogelijkheden

Het Texelfonds heeft in 2014 weer een nieuw Fonds op

en initiatieven worden gerealiseerd.

zagen voor het Texelfonds. Dat is volledig uitgekomen

Naam aan haar portefeuille kunnen toevoegen: Fonds

want in die tien jaar is het Texelfonds gegroeid tot een

In de afgelopen tien jaren hebben we gewerkt aan het

*Lof der Zotheid*, bedoeld voor uitgaven ten behoeve

volwaardig Fonds dat zijn plaats in de Texelse

realiseren van een solide ﬁnanciële basis en zijn we

van kunst- en cultuur, natuur en landschap, jeugd- en

gemeenschap heeft kunnen innemen.

goed voorbereid op de komende, wellicht lange en

ouderenzorg. We mogen het bedrag, €100.000, volledig

moeilijke overgang van een top-down gestuurde

Met de juiste visie en strategie is er in die tien jaren

aanwenden en dat geeft ons de mogelijkheid om op die

maatschappij, naar een bottum-up netwerksamenleving.

constant gewerkt aan het kweken van vertrouwen en

terreinen nog actiever te gaan worden. We beschouwen

In een radio-interview heb ik dat als volgt verwoord:

het leveren van kwaliteit. Het resultaat van dat beleid

het als een groot bewijs van vertrouwen en zijn er dan

“Ons geluk komt niet (meer) bij voorbaat bij de overheid

en die inzet kunt u terugvinden in onze jaarcijfers,

ook trots op.

vandaan, we moeten het zelf maken.” In dat proces is

daarbij in aanmerking genomen dat we zijn gestart

In 2014 heeft het bestuur de aanvraagmogelijkheden

een belangrijke rol weggelegd voor het Texelfonds en

met een negatief vermogen van €8.000.

uitgebreid met het “Burgerinitiatief”. Hierdoor kunnen

het beleid van het bestuur is er dan ook op gericht om

kleine en buurtgebonden initiatieven worden

dat in de toekomst volledig waar te maken.

Ik wil graag op deze plek iedereen die zich, op welke
manier dan ook, in de afgelopen tien jaar voor het

gerealiseerd, een steeds belangrijkere zaak in een

Hierbij wil ik onze bestuursleden en leden van de Raad

Texelfonds heeft ingespannen, hartelijk bedanken voor

veranderende samenleving. Hiervoor is het dan ook niet

van Advies bedanken voor hun inbreng en niet aﬂatende

de inzet.

nodig om een stichting of vereniging te zijn, waardoor

enthousiasme. Tevens wil ik iedereen bedanken die zich
op enigerlei wijze voor de Texelse gemeenschap heeft

Dorpsaanzicht Oudeschild vanaf het Skillepaadje

ingezet onder het motto: EEN SAMENLEVING MAAK JE
SAMEN.

Jan Beijert
Voorzitter Texelfonds

Texel, mei 2015
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Museum Kaap Skil

Middelen van het Texelfonds
Particulieren en bedrijven willen met regelmaat 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
behoeften 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
ondersteunt. 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 een:
• Eenmalige, losse schenking, bijvoorbeeld een
actie/initiatief van een particulier of bedrijf.
• Periodieke schenking/donateurschap.
• Fonds op Naam (bij leven of na overlijden) vanaf
€ 50.000.
• Legaat of erfstelling.
verantwoording aﬂegt over de manier waarop het geld
in de lokale samenleving wordt besteed. Het aantal

Donatiebeleid

projecten waaraan het Texelfonds een bijdrage levert,

Het Texelfonds werft fondsen. Onder andere bij particu-

toevertrouwd.

hangt af van de gelden die aan het fonds worden
lieren en bedrijven, om daarmee Texelse projecten te
initiëren, te ondersteunen of te realiseren.
Geld en ideeën die worden aangewend voor het in stand
houden en versterken van de kwaliteit van de Texelse
gemeenschap en vorm geven aan het stimuleren van de
betrokkenheid van ingezetenen.
Het Texelfonds houdt zich in het bijzonder bezig met
de volgende gebieden binnen de lokale samenleving:
• Jeugd- en ouderenzorg
• Lee aarheid
• Gezondheidszorg
• Natuur en landschap
• Sport en recreatie
• Kunst en cultuur
• Onderwijs
• Toegepast onderzoek
Het Texelfonds werkt in de openbaarheid en is volledig
transparant. Dat betekent dat het Texelfonds

6.

Belastingvrijstelling
Het Texelfonds is door de Belastingdienst aangewezen
als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'.
Deze ANBI status garandeert dat zowel aan het
Texelfonds gedane schenkingen, als door het Texelfonds
verrichtte bijdragen, 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 status te behouden moet
steeds voldaan worden aan 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 het Texelfonds.
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Aanvragen

Het bestuur

Over verzoeken om ﬁnanciële steun of het inschakelen

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie en

van expertise en het netwerk door het Texelfonds,

maximaal zeven leden, thans zeven. Het bestuur dient

beslist het bestuur. Eenmaal per maand, op de derde

een afspiegeling te zijn van de samenleving, waarbij

dinsdag, vindt de vergadering plaats waarin de

slagvaardigheid en kennis vertegenwoordigd moet zijn.

verzoeken worden behandeld. Uiterlijk één week daarna

De algemeen geldende competenties voor de

wordt op de aanvragen gereageerd. Aanvragen dienen

bestuursleden zijn:

zo volledig mogelijk via de website te worden ingediend.

• Interesse in het leven op Texel en de kwaliteit daarvan.
• Samenwerkingsgericht en integer.
• Initiatiefnemer.

Criteria

• Gemotiveerd en besluitvaardig.

De door het Texelfonds gehanteerde criteria zijn:

Bestuurders worden voor een termijn van vier jaar

• Het project dient bij voorkeur in de start- of

benoemd met de mogelijkheid tot tweemalige
herbenoeming. De bestuursfuncties worden op

voorbereidende fase te verkeren.
• Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd

vrijwillige basis - zonder enige vergoeding - vervuld.

door een groep met rechtspersoonlijkheid.
• Voor het burgerinitiatief dient het initiatief door
tenminste drie personen te worden gedaan.
• Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar
de primaire doelgroep, maar dient een groter geheel
van de Texelse samenleving te bereiken.
Donaties zijn in principe eenmalig.

Continuïteit van het Texelfonds
Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven

De benoemingstermijnen zijn als volgt:
Jan Beijert

voorzitter

t/m 31.12.2015

Peter Visch

secretaris

t/m 31.12.2016

Dirk Vinke

penningmeester

t/m 31.12.2017

Margreet Berndsen

bestuurslid

t/m 31.12.2015

Monique de Boer

bestuurslid

t/m 31.12.2016

Swier Oosterhuis

bestuurslid

t/m 31.12.2014

Nicole Ouwehand

bestuurslid

t/m 31.12.2014

Hans van Zeijlen

adm.secretaris

niet van toepassing

functioneren en voortdurend een bijdrage leveren aan
de kwaliteit van de Texelse samenleving. Het beleid van
het bestuur is erop gericht om het Texelfonds steeds
meer 'in te bedden' in de Texelse samenleving. Het

Raad van Advies

bestuur constateert met voldoening dat er in de
afgelopen jaren al een grote mate van vertrouwen is

In 2014 is in goed overleg besloten om het aantal leden

opgebouwd. Toch zal hier bij voortduring aandacht aan

te verminderen tot vier. De afgeslankte Raad van Advies

moeten worden besteed. Hierdoor zal het fonds in staat

adviseert het bestuur.

zijn om steeds meer geïnteresseerden voor het
Texelfonds te bereiken.

Leden zijn:
Marga Boon, Den Hoorn
Solveig Rip, De Cocksdorp
Gerard Timmerman, Oosterend
Jan van der Vis, Oosterend

Vuurtoren, De Cocksdorp
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Openingsavond 600 jaar Stad, optreden Caro Emerald

Jaarverslag secretaris 2014
Peter Visch

Algemeen
Een van de hoogtepunten van het jaar 2014 was het

• Dankzij een gift van het Texelfonds wordt door het

jubileum dat op 26 november plaatsvond. Exact tien jaar

Cultuurhistorisch Museum Texel een schilderij van

na de oprichting. In een rijk gevulde Cinema Texel hield

Bakels aangekocht.

Joop Hazenberg een lezing over de netwerksamenleving, vertelde oud-voorzitter van het Texelfonds
Jacques Dijt over het ontstaan van de stichting en
vertelde Jan Beijert als huidige voorzitter over de
toekomst. Onderdeel van die toekomst is het meer
verzelfstandigen van het Texelfondspodium. De avond
werd besloten met een onverwacht optreden van het
Popkoor.
Daarnaast is ook in 2014 het bestuur van het Texelfonds
iedere 3e dinsdag van de maand bijeengekomen.
Er is een extra vergadering geweest in verband met
het vaststellen en wijzigen van de statuten.
Verder hebben de bestuursleden diverse bijeenkomsten
op het eiland, maar ook in het land bijgewoond. O.a. de
Lions, Rotary en de dorpscommissies zijn bezocht.
Voor het eerst was het Texelfonds op de Koningsmarkt
te vinden en later in het jaar ook op de Welzijnsbeurs en
de 50+ beurs.

• De Raad van Advies wordt in zijn oude vorm
opgeheven en in een nieuwe afgeslankte vorm
voortgezet. De Raad zal het bestuur van het
Texelfonds gevraagd en ongevraagd advies geven en
als klankbord fungeren. Het aantal Raadsleden wordt
verlaagd van zeven naar vier. Twee leden uit de oude
raad nemen ook in de nieuwe raad plaats.
• Op 21 mei vindt de jaarvergadering plaats in de
Texelhoeve.
• Voor het opleiden van vrijwilligers ontvangt de
Stichting AED Texel drie jaar lang een bijdrage van
het Texelfonds.
• Het Texelfonds ontvangt een legaat van €5.000,- dat
wordt toegevoegd aan het algemene fonds.

• Het project “Kunst in de dorpen” begint vorm te

jeugd- en ouderenzorg, kunst en cultuur en natuur en

“De Uitdaging” om te kijken hoe het Texelfonds

kunstopdracht wereldkundig te maken. Met andere

landschap.

betrokken kan zijn bij het oprichten en in stand

dorpen vinden de eerste gesprekken plaats.

houden.
• Na aﬂoop van het congres van Lokale Fondsen in

• Een werkgroep in Oosterend wil laten onderzoeken op
welke manier ouderen langer in het dorp kunnen
blijven wonen. De gemeente wil aanvankelijk niet

verzorgen nieuwsbrieven, organiseren examens en

bijdragen, maar nadat het Texelfonds een bijdrage

evenementen en vertegenwoordigen de club bij

heeft verleend, komt ook de gemeente over de brug.

(inter)nationale wedstrijden.

• Tien jaar na de oprichting worden de statuten
geactualiseerd. Onder andere de bepalingen omtrent
de Raad van Advies zijn aangepast.
• In oktober wordt de eerste periodieke, jaarlijkse gift
ontvangen.

De belangrijkste zaken uit 2014 zijn:

van vier jaar.
• Er wordt een vriendenkaart en een nieuwe folder
gemaakt en het logo wordt qua kleurstelling
aangepast.
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Marit Stark en Afef Bahrini. Zij zijn erg actief bij Budo
vereniging Shima. Zij geven o.a. karatelessen,

Nederland vindt een interview plaats met Jan Beijert

besloten per dorp een bijdrage te verlenen van €1.500,-

algemene stemmen herkozen voor nog een periode

• Het Texelfondscompliment wordt uitgereikt aan

voor het programma Kruispunt.
• Texel heeft in 2015 600 jaar Stadsrechten en er wordt

• Dirk Vinke is per 1 januari aftredend en wordt met

geld mag worden aangewend op het gebied van

krijgen. In Oosterend is men inmiddels zover om de

• Er vinden diverse gesprekken plaats met

• Aan Young4Ever wordt een bijdrage van €1.500,verstrekt voor de aanschaf van o.a. een beamer
voor informatiedoeleinden.
• Op 16 november vindt de verhalenwedstrijd plaats.
• Na een gift van €100.000,- heeft het Texelfonds er een

• De ruim verspreide vriendenkaarten druppelen binnen.
• Voor het uurwerk van de Hervormde Kerk “De Burght”,
wordt een bijdrage van €5.000,- verstrekt.
• De Stichting Integratie Gehandicapten Texel ontvangt
ongevraagd €500,- voor de actie behoud de
catweazels (strandrolstoelen).
• Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan, schenkt het
Texelfonds twee banken langs het pad 'Het verlegde
Slag langs Loodsmansduin'. Dit pad is drempelloos en
daarmee ook toegankelijk voor mindervaliden.

Fonds op Naam bij, genaamd “Lof der Zotheid”. Het
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De Hors

Aanvragen
In 2014 hebben we 23 aanvragen ontvangen. Daarvan hebben we er 17 kunnen toekennen, ofwel ruim 70%.
Hoewel het aantal aanvragen lager lag dan in 2013 (-2), was het aantal honoreringen hoger (+4).
Van de resterende zes aanvragen is er één project ingetrokken en zijn er vijf afgewezen. Redenen voor het afwijzen
waren het ontbreken van het algemeen nut voor Texel(aars), of de aanvraag had betrekking op exploitatie.

Gezondheidszorg

Jeugdzorg

Kunst en Cultuur

Opleiden vrijwilligers Hospice Texel

€

5.000,-

Opleiden vrijwilligers AED-netwerk

€

3.500,-

Reanimeren met AED op OSG

€

4.400,-

Onderhoud catweazels (strandrolstoelen)

€

500,-

Aanschaf beeldmaterieel Young4Ever

€

1.500,-

Verbetering en uitbreiding skatepark

€

3.872,-

Voorstelling Bach en Händel

€

1.250,-

Schilderij Bakels

€

2.500,-

Natuur en landschap

Geen

Onderwijs

Uitwisseling Nederlandse en Duitse leerlingen

€

725,-

Ouderenzorg

Blad “Leeftijd”

€

1.500,-

Extra voorstelling “Uitgetekend”

€

618,-

Aanpassing “De Buureton”

€

13.273,-

Konijnenhokken Kotex

€

1.500,-

Renovatie De Traanroeier

€

7.500,-

Texel 600 jaar stad

€

10.500,-

Restauratie historische torenuurwerk “De Burght”

€

5.000,-

Boek "Met de kop op de zee"

€

2.500,-

Oprichting en promotie Stichting Kernwaarden Texel

€

1.500,-

Voor mekaar in Strend

€

5.000,-

Totaal

€

72.138,-

Verhalenwedstrijd

€

1.073,-

Texelfondscompliment

€

1.000,-

Tienjarig jubileum

€

5.854,-

Twee banken bij wandelpad Den Hoorn

€

1.091,-

€

81.156,-

Samenleving

Texelserfgoed

Toegepast onderzoek

Financieel verslag
over het boekjaar
2014

Daarnaast zijn nog de volgende uitgaven op initiatief van het bestuur gedaan

12.
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Financieel jaarverslag over het boekjaar 2014
Nadat het Texelfonds in 2013 haar eerste nalatenschap

Balans per 31 december 2014

Donaties

heeft ontvangen, is ook 2014 in ﬁnancieel opzicht een
goed jaar geweest. Het balanstotaal aan het eind van

In 2014 werden 22 donaties toegezegd en deels al

het boekjaar bereikte bijna de grens van een miljoen

uitgekeerd. De verdeling over de verschillende fondsen is

Euro. In 2014 heeft het Texelfonds er nieuw Fonds op

uit eigen middelen 9, nv Koninklijke Teso 5, het Joustra &

Naam bij gekregen.

De Beurs zorgfonds 6, het Jeugdfonds 1, het Fonds *Lof
der Zotheid* 1. Het totaalbedrag aan toegezegde
donaties was €81.156,-.

Fonds op naam
Het nieuwe Fonds, *Lof der Zotheid* genaamd, is een
gift van een anonieme gever en bedraagt €100.000,-.
Het geld mag worden aangewend op het gebied van
jeugd- en ouderenzorg, kunst en cultuur en natuur en
landschap. Het bedrag is vrij beschikbaar, het gaat bij
dit Fonds niet alleen om het rendement.

Kosten van de eigen organisatie
In 2014 heeft het bestuur de focus gelegd op het
vergroten van de naamsbekendheid van het fonds.
Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in presentaties op
beurzen en markten. Er zijn materialen aangeschaft
voor een beursstand en er is een nieuwe brochure
met vriendenkaart ontworpen en gedrukt.

Giften
Naast deze omvangrijke gift ontving het fonds een
bedrag van € 11.425,- aan direct te bestemmen giften.
€10.000,- werd ontvangen van anonieme schenkers en
mede als gevolg van de aanwezigheid van het fonds op
verschillende Texelse markten en beurzen is het aantal
donateurs van het fonds toegenomen. Inclusief een
periodieke schenking van €1.000,- is een donatiebedrag
ontvangen van €1.425,-.

14.

Rendement beheerd vermogen
Het netto rendement uit het beheerde vermogen van
€962.443 was €75.579. Het rendement is als volgt
verdeelt over de verschillende vermogensfondsen:
Beschikbaar voor uitgaven Joustra &
de Beurs fonds

€

12.723

Beschikbaar voor uitgaven Jeugdfonds

€

1.444

Beschikbaar voor uitgaven Texelfonds

€ 34.840

Algemene Reserve Texelfonds

€ 26.572
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Realisatie konijnenhokken Kotex

Schenking twee banken langs het pad
'Het verlegde Slag langs Loodsmansduin'.

Renovatie molen
De Traanroeier
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