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Bij het Texelfonds blikken we terug op een mooi en inspi-

rerend jaar, waarbij de opverende Texelse samenleving 

weer regelmatig een beroep deed op ons gemeen-

schapsfonds. Corona raakte met name in de tweede 

helft van het jaar steeds meer op de achtergrond en 

langzaam maar zeker konden we allemaal onze oude 

routines weer oppakken. Heel fijn dat we als bestuur ook 

weer 'live' contact konden hebben met elkaar én met 

onze aanvragers.

Met dit jaarverslag – en tijdens de openbare jaarverga-

dering – legt het Texelfonds volledig transparant verant-

woording af voor z'n handelen. Dat vinden wij als be-

stuur heel normaal, maar het is eigenlijk best bijzonder. 

Iedere Texelaar mag van het Texelfonds weten wat wij 

met de aan ons toevertrouwde gelden doen, hoe deze 

worden beheerd en waarvoor deze voor worden inge-

zet.

Dat is belangrijk voor onze donoren en voor diegenen 

die het Texelfonds bedenken in hun nalatenschap.

De hele gemeenschap kijkt als het ware mee hoe het 

Texelfonds zich aan z’n doelen en afspraken houdt. Deze 

maximale transparantie is de basis van het Texelfonds 

als vertrouwd gemeenschapsfonds. Een fonds met maar 

één centraal belang: de versterking van de kwaliteit van 

de Texelse samenleving voor alle Texelaars.

De belangrijkste cijfers van 2021

In 2021 ontving het Texelfonds 36 aanvragen. Nagenoeg 

evenveel als in 2020, toen het er 37 waren. Van de aan-

vragen zijn er zes afgewezen en zes uiteindelijk inge-

trokken. Er werd € 73.113 uitgekeerd. Het totaal aan baten 

over 2021 was € 259.246 (  142 giften en donaties,€

€ 108.334 beleggingsrendement en € 18.770 aan overige 

inkomsten). Het belegde vermogen is in 2021 toegeno-

men met € 107.552 tot een waarde van € 1.485.683.

Texelfonds 2.0

Het Texelfonds bestaat al ruim zeventien jaar, maar staat 

zeker niet stil! Binnen het bestuur, maar ook in dialoog 

met oud-bestuursleden en onze aanvragers, zijn we in 

2021 het gesprek aangegaan om het Texelfonds nóg 

toekomstbestendiger te maken en na te gaan hoe we 

nóg meer impact kunnen maken met de aan ons toe-

vertrouwde gelden. We willen onderzoeken of het nuttig 

en wenselijk is dat Texelfonds zelf op bepaalde thema's 

initiatieven ontwikkelt of stimuleert. 

Aan zo'n initiërende rol kleven natuurlijk allerlei voor- en 

nadelen die een zeer zorgvuldige overweging vereisen. 

Tijdens onze Jaarvergadering zullen we zeker aandacht 

besteden aan deze ontwikkeling en zullen we u ook 

vragen naar uw ideeën. Ook hierin laten we zien dat we 

een echt gemeenschapsfonds zijn!

Het Texelfonds, juist nu!

De wereld om Texel heen is roerig. Oorlog, klimaat, ar-

beidsmarkt, stikstof en inflatie zijn veelgebruikte woor-

den tegenwoordig. En dan gaat het niet meer over zaken 

die zich heel ver buiten Texel afspelen. Alle Texelaars 

worden direct of indirect door deze nare ontwikkelingen 

geraakt. In hun leven, in hun onderneming, in hun woon-

situatie en op hun eiland. Meer dan ooit hebben we 

innige saamhorigheid en stevige solidariteit nodig om 

samen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het 

Texelfonds als gemeenschapsfonds kan daarbij helpen. 

Door met aanvragers samen te kijken hoe we de Texelse 

samenleving voor Texelaars weer een stukje mooier, 

veiliger, leefbaarder en schoner kunnen maken.

Dat deden we in 2021 en dat blijven we doen. Voor u, 

voor de gemeenschap, voor Texel.

Jacco Mokveld,

voorzitter Texelfonds.

Texel, september 2022

Inleiding

Terugblik 2021



Fondsenwerving

Steeds meer particulieren en bedrijven willen gelden 

beschikbaar stellen aan de lokale gemeenschap. Een 

donatie aan het Texelfonds is op Texel 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 onder-

steunt. Ook is het mogelijk dat een vermogen wordt be-

heerd en dat er, afhankelijk van de gemaakte afspraken, 

op kan worden ingeteerd. 

Het Texelfonds wil z'n 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) bij een• 

 gift van ten minste € 50.000

Legaat of erfstelling.• 

Anno 31 december 2021 zijn bij het Texelfonds zeven 

Fondsen op Naam ondergebracht:

• 2009 Joustra De Beurs Zorgfonds

 Ontvangen bedrag: € 260.000

 Doelstelling: ouderenzorg

 2011 Jeugdfonds•

 Ontvangen schenkingen: € 78.500

 Doelstelling: jongeren

 2014 Fonds *Lof der Zotheid*•

 Ontvangen bedrag: € 100.000

 Doelstelling: jongeren, ouderenzorg, kunst en cultuur,

 natuur en landschap

 2015 IJspegelsfonds•

 Ontvangen bedrag: € 100.000

 Doelstelling: maatschappelijk

 2017 Kok-Barendregtfonds •

 Ontvangen bedrag: € 177.000

 Doelstelling: Texelfonds

 2017 Jong Texelfonds•

 Ontvangen bedrag: € 15.000

 Doelstelling: jongeren

 2019 Fonds Voortgezet Onderwijs Texel•

 Ontvangen bedrag: € 180.000

 Doelstelling: voortgezet- en beroepsonderwijs op Texel
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Bestedingsbeleid

Het Texelfonds werft fondsen om daarmee Texelse 

initiatieven te initiëren, te ondersteunen of te realiseren. 

Deze initiatieven leveren een vernieuwende of verster-

kende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de Texelse 

samenleving, waardoor de leefbaarheid op het eiland 

wordt vergroot. 

Al sinds de oprichting kent het Texelfonds een breed 

werkveld, verdeeld over de volgende werkgebieden: 

Zorg en welzijn• 

Kunst en cultuur• 

Sport en recreatie• 

Natuur en landschap• 

Het Texelfonds heeft binnen deze vier werkgebieden 

speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

Educatie• 

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 be-

schikbare middelen – op een goede en verantwoorde 

manier – ten goede komen aan de Texelse samenleving. 

Het aantal projecten waaraan het Texelfonds een bij-

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

worden toevertrouwd. 

Fiscale voordelen

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 verrichte bijdragen 

zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Daarnaast 

zijn aan het Texelfonds gedane schenkingen voor de 

inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar voor 

de schenker. Als de schenking de vorm heeft van een 

lijfrente voor een periode van minimaal vijf jaar, is het 

bedrag van een schenking geheel aftrekbaar. 

Om deze belangrijke ANBI-status te behouden moet 

steeds worden voldaan aan opgelegde voorwaarden 

met betrekking tot bestuur, beleid en besteding. Hierdoor 

bent u er als begunstiger het Texelfonds van verzekerd 
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dat de toevertrouwde middelen op een juiste manier 

worden beheerd en besteed. Het bedrag dat u schenkt, 

komt in zijn totaliteit ten goede aan de doelstelling.

Aanvragen

Over verzoeken om financiële steun of het inschakelen 

van expertise en het netwerk door het Texelfonds beslist 

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

vindt de vergadering plaats waarin de verzoeken wor-

den behandeld. Uiterlijk één week daarna wordt op de 

aanvragen gereageerd.

Criteria en voorwaarden

De door het Texelfonds gehanteerde criteria zijn:

• Het project dient bij voorkeur in de start- of

 voorbereidende fase te verkeren

Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd• 

 door een rechtspersoon zonder winstoogmerk

Voor het bewonersinitiatief dient het initiatief door• 

 tenminste drie natuurlijke 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

 Het project vindt plaats op of is primair gericht op Texel•

• Het project is organisatorisch, financieel en inhoudelijk

 haalbaar

• Het project heeft een eenmalig karakter; structurele

 steun wordt niet gegeven

• Het project heeft geen winstoogmerk

Continuïteit van het Texelfonds

Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven 

functioneren en voortdurend een bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van de Texelse samenleving. Het beleid van 

het bestuur is erop gericht het Texelfonds steeds meer 

'in te bedden' in de Texelse samenleving. Het bestuur 

constateert met voldoening dat er in de afgelopen jaren 

al een grote mate van vertrouwen is opgebouwd. Toch 

moet hier bij voortduring aandacht aan worden besteed. 

Hierdoor zal het Texelfonds in staat zijn om steeds meer 

geïnteresseerden te bereiken. 

Ploeglanderwandelpad
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Het bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie en maxi-

maal zeven leden; thans zijn het er zeven. Het bestuur 

dient een afspiegeling te zijn van de samenleving, 

waarbij slagvaardigheid en kennis vertegenwoordigd 

moeten zijn. De algemeen geldende competenties voor 

de bestuursleden zijn:

• interesse in het leven op Texel en de kwaliteit

 daarvan;

samenwerkingsgericht en integer;• 

initiatiefnemer;• 

gemotiveerd en besluitvaardig;• 

netwerker.• 

Bestuurders worden voor een termijn van vier jaar 

benoemd, met de mogelijkheid om twee keer te worden 

herbenoemd. De bestuursfuncties worden vervuld op 

vrijwillige basis, zonder enige vergoeding

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen met 

specifieke expertise en/of netwerk van belang voor het 

functioneren van het Texelfonds.

Leden zijn:

Marga Boon, Jan Dogger, Jan Beijert en Dirk Vinke

Jong Texelfonds

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021

is als volgt:

Voorzitter Thomas van der Vlerk

Secretaris Mila Clausen

Penningmeester Alissa Lamers

Bestuurslid aanvragen Nynke Stuut

Bestuurslid communicatie Tijn Zeeman

Organisatie

Statutaire doelstelling:

Het leveren van een vernieuwende of versterkende 

bijdrage aan de kwaliteit van leven binnen de Texelse 

samenleving

Mailadres : info@texelfonds.nl

Bezoekadres : Abbewaal 35, 1791 WX Den Burg

Bankrelaties

 Rabobank : NL75 RABO 0156 7308 20

 Van Lanschot : NL53 FVLB 0226 0066 38

K.v.K. Alkmaar nr. : 37115220

Fiscaal nr. : 8148.97.368

ANBI : dossiernummer 24410

Het Torenhuis
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Jaarverslag secretaris 2021

Algemeen
Het bestuur van het Texelfonds vergadert elke derde 

woensdag van de maand. In 2021 vergaderde het 

bestuur elf keer.

Bestuurszaken
Bestuurswijziging

Per 31 december 2021 was Dirk Vinke aftredend en niet 

herkiesbaar. Hij was bestuurslid  gedurende de maximale 

bestuurstermijn van twaalf jaar.

Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit de 

volgende personen:

- Jacco Mokveld, voorzitter

- Joke de Boer, secretaris

- Fedor van Elk, penningmeester

- Joke Kuijper, coördinator Jong Texelfonds

- Piet Heijnen, juridische zaken

- Joop Rommets, voorzitter PR werkgroep

- Peter Reijnders, beleid en kennis

Afscheid van Dirk Vinke

Op 15 december 2021 werd na afloop van de laatste 

bestuursvergadering van het jaar afscheid genomen van 

Dirk Vinke, die zich twaalf jaar met grote betrokkenheid 

inzette voor het Texelfonds. Mede door zijn inspan-

ningen is het Texelfonds naar een hoger plan getild, de 

organisatie is professioneler geworden. Dirk Vinke was 

penningmeester, maar had daarnaast vele taken, zoals 

het bijhouden van de website, de vormgeving van de 

Nieuwsbrief, de ontwikkeling van een mooie presentatie, 

de organisatie van de jaarvergaderingen en andere 

officiële bijeenkomsten. Daarnaast had hij vele persoon-

lijke contacten met relaties en aanvragers.

Dirk Vinke heeft ervoor gezorgd dat de middelen van het 

Texelfonds optimaal rendeerden, zodat zoveel mogelijk 

aanvragen konden worden gehonoreerd. Hij program-

meerde een eigen CRM-systeem voor het Texelfonds, 

een stukje maatwerk. Dankzij zijn inspanningen is het 

Texelfonds volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd, 

zowel voor wat betreft het secretariaat als de financiële 

administratie.

Het bestuur nam op feestelijke wijze afscheid van Dirk 

Vinke. In het bijzijn van zijn vrouw Els nam ieder be-

stuurslid op zijn/haar eigen wijze afscheid van Dirk met 

een korte speech en een persoonlijk cadeautje.

De bestuursleden roemden Dirk niet alleen om zijn in-

spanningen voor het Texelfonds, maar ook om zijn objec-

tieve kijk op zaken en zijn grote kennis van wat zich af-

speelt binnen de Texelse samenleving. Dirk Vinke blijft 

actief voor het Texelfonds als lid van de Raad van 

Advies.

Texelfonds Compliment
In 2021 is geen Texelfonds compliment uitgereikt 

vanwege de regelgeving rond de pandemie

Joke de Boer, 

secretaris Texelfonds.
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Jaarverslag 
Jong Texelfonds
2021

In 2021 hebben er bij het Jong Texelfonds enkele be-

stuurswisselingen voorgedaan. Secretaris Maaike de 

Graaf werd opgevolgd door Mila Clausen, die tot dan 

bestuurslid communicatie was. In haar plaats kwam ons 

nieuwe bestuurslid Tijn Zeeman. Hieronder stelt hij zich 

voor.

'Hoi, ik zal mij even voorstellen! Ik ben Tijn Zeeman, 

geboren in 2004. Ik woon al mijn hele leven op Texel en 

vind het geweldig om hier te wonen.

Wat het Jong Texelfonds voor mij leuk maakt, is dat ik de 

website en socials bijhoud. Dit vind ik leuk om te doen, 

omdat ik de opleiding Mediavormgever heb gedaan, 

waarin dit werk naar voren komt.

In mijn vrije tijd ben ik veel met vrienden te vinden. De 

leukste dingen om te doen zijn de spontaanste dingen, 

die opeens worden bedacht en twee uur later worden 

uitgevoerd.'

In het vierde volle jaar na oprichting van het Jong Texel-

fonds hebben wij niet stilgezeten. Aan het begin van het 

jaar zijn we van start gegaan met de voorbereidingen 

van de bestuursklas. Deze wordt normaal altijd rond 

februari gehouden. Helaas lukte dat dit keer vanwege de 

coronamaatregelen niet en hebben we de bestuursklas 

eerst moeten verplaatsen naar september 2021 en later 

naar 2022.

Namens het Jong Texelfonds hebben Thomas en Mila 

kennisgemaakt met twee leden van de Adviescommissie 

cultuur van de gemeente Texel. Het was een leuk en 

interessant gesprek, waarin we hebben gekeken naar de 

mogelijke aanknopingspunten die we samen hebben.

Toezeggingen

In het jaar 2021 heeft het Jong Texelfonds drie aanvra-

gen gehad en twee toezeggingen gedaan. De eerste 

toezegging was voor Young4ever voor de jaarlijkse 

Ouwe Sunder Party. Dit is ieder jaar een groot succes, 

maar kon helaas door de maatregelen in 2021 niet door-

gaan. De tweede toezegging was voor de dorpscommis-

sie van Den Burg voor een nieuwe speeltuin op de 

Groeneplaats. Deze aanvraag viel eigenlijk net buiten 

onze doelgroep, maar wij vonden deze zo leuk, dat wij 

hem toch hebben gehonoreerd. Begin 2022 is de speel-

tuin aangelegd.

V.l.n.r. Tijn Zeeman, Mila Clausen, Thomas van der Vlerk, Alissa Lamers, Nynke Stuut (foto Maaike de Graaf)

Het Jong Texelfonds
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Toekenningen per fonds in 2021:

Texelfonds: Nieuwe vinylvloer Kinderboerderij Texel €  2.020

  Bijdrage in de huisvestingskosten Hospice Texel €  2.500

  CV-installatie dorpshuis 't Skiltje €  5.000

  Jeugdnatuurgroep De Skarrelaars €  2.440

  TESO-paviljoen Juttersmuseum €  4.500

  Vinvisskelet Ecomare €  1.000

  Texelgezinnen €  15.000

  Brief aan de toekomst €  1.000

  Kerstdiner ouderen De Cocksdorp €  1.000

  Verlichting tennisbanen Oosterend €  3.500

Koninklijke NV TESO: Verhalenboek Walvisvaardershuisje €  1.000

  Herstel gemaalgebouw Eijerland €  2.500

  Lift museum Waelstee €  3.000

Joustra De Beurs Zorgfonds: Texels Welzijn - Odense initiatief €  5.000

  Bijdrage in taxikosten ziekenhuisbezoek vrijwilligers i.v.m. coronabeperking € 2.115

  Maartenhuis - uitbreiding huis Brendaan €  5.000

Fonds *Lof der Zotheid*: Boek cultuurhistorie Den Hoorn €  1.000

  Zilveren Camera 2021 €  1.500

Kok-Barendregtfonds: Paasgroet vereenzaamde Texelse ouderen €  1.500

  Aanschaf nieuwe koelwagen Voedselbank €  5.000

Fonds Voortgezet Materialen veldwerkweek natuurgebieden €  3.817

Onderwijs Texel

Het totaal bedrag in 2021 aan toezeggingen en bestedingen: € 73.113 

In 2021 ontving het Texelfonds 36 aanvragen. Een geringe daling ten opzichte van 2020, toen er 37 aanvragen 

werden ontvangen. Van de 36 aanvragen zijn er zes afgewezen. Van vijf toegekende aanvragen werd uiteindelijk 

geen gebruik gemaakt en één aanvraag is aangehouden wegens corona.

Toekenningen en bestedingen
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Boei - Oudeschild
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Helaas heeft de coronapandemie ook in 2021 zijn weer-

slag gehad op de samenleving. De aanwezige beper-

kingen en de dreiging van het opnieuw opleggen van 

beperkingen hadden eveneens gevolgen voor het 

Texelfonds. Dat uitte zich onder andere in het intrekken 

van reeds toegekende projecten. Op het financieel 

rendement hadden de onzekerheden in de wereld in 

2021 echter geen negatief effect. De rendementen 

waren zeer goed te noemen. (Inmiddels weten we dat de 

onrust op geopolitiek niveau een ander effect heeft op 

het rendement.) Opnieuw was het moeilijk in te schatten 

hoeveel aanvragen we zouden kunnen verwachten van-

uit de samenleving. Met 36 aanvragen bleef dat aantal 

stabiel ten opzichte van 2020.

Baten

Het totaal aan baten over 2021 was € 259.246.

Dit bedrag is opgebouwd uit € 132.142 aan giften en 

donaties, € 108.334 aan beleggingsrendement en

€ 18.770 aan vrijgevallen toekenningen, rente uit een 

hypothecaire verstrekking en externe bijdragen in de 

kosten van de organisatie. Mede gezien de huidige on-

zekere tijden zijn wij erg blij met dit resultaat.

Rendement

Ondanks de vorig jaar uitgesproken onzekerheid hebben 

we in 2021 een rendement van 7,8% kunnen behalen. 

Met uitzondering van de periode maart tot en met mei is 

de portefeuille in 2021 steeds doorgegroeid. Het belegde 

vermogen nam in 2021 met € 107.552 toe tot een waarde 

van € 1.485.683. Door de negatieve ontwikkelingen in 

2022 heeft het bestuur besloten om 4% van het rende-

ment van de renderende fondsvermogens toe te voegen 

aan de bestemmingsreserves. Het resterende rende-

ment is toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Vermogensbeheer

Het vermogen van het Texelfonds werd in 2021 volledig 

duurzaam beheerd door Van Lanschot en de Rabobank. 

Bij beide banken wordt het belegd met een defensief 

risicoprofiel. 

Donaties

In 2021 werden 24 donaties toegekend en deels al uitge-

keerd. De verdeling over de verschillende fondsen is:

Uit eigen middelen  € 37.960

Koninklijke NV TESO € 6.500

Joustra & de Beurs Zorgfonds  € 12.115

Fonds *Lof der Zotheid*  € 2.500

IJspegelsfonds  € 3.721

Kok-Barendregt Fonds  € 6.500 

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel € 3.817

Het totaal aan toegekende donaties was  € 73.113

Kosten eigen organisatie

Voor de eigen organisatie, inclusief die van het Jong 

Texelfonds, is in 2021 een bedrag van € 10.509 

uitgegeven (2020: € 12.370). In 2021 zijn er geen 

incidentele kosten voor de eigen organisatie gemaakt.

Fedor van Elk,

penningmeester Texelfonds.

Financieel jaarverslag over het boekjaar 2021
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Balans per 31 december 2021
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Nieuwe koelwagen Voedselbank

‘Brief aan de toekomst’ (foto Marlieke Daals)

Texels Welzijn - Odense initiatief
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TESO-paviljoen Juttersmuseum



Colofon:
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