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Inleiding
Geachte lezer,

Jongeren bestuursklas
In 2018 is weer een jongeren bestuursklas georganiseerd

Het gevolg is wel dat de budgetten van de renderende

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van de Stichting

onder het motto: Ben jij een bestuurder van de toe-

fondsen voor 2019 niet kunnen worden aangevuld.

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds.

toevertrouwde vermogen van het Texelfonds.

komst? Dit keer schreven zich 17 jongeren in, jongens en
meisjes van 14 tot negentien jaar.

Jong Texelfonds

Het beleid van het Texelfonds is erop gericht om de een-

In 3 sessies werd uitleg gegeven over allerlei zaken

Het bestuur van het Jong Texelfonds is serieus en ent-

heid en verbondenheid met Texel van en door Texelaars

rondom besturen binnen Stichtingen en Verenigingen.

housiast met haar taak bezig. In 2018 is voor € 4.154

te vergroten en een impuls te geven aan de Texelse

Bijzonder was daarbij dat ook de bestuursleden van het

besteed aan de doelstelling.

samenleving. Het Texelfonds van en voor Texel.

Jong Texelfonds, opgericht in 2017, enthousiast over hun

Vrijgevallen bestuursfuncties werden moeiteloos inge-

opgedane ervaringen vertelden. Alle cursisten ontvingen

vuld door deelnemers van de jongeren bestuursklas. Een

In deze inleiding vermeld ik enkele voorbeelden van

na afloop een certificaat van deelname.

prachtig resultaat waar we als Texelfonds trots op zijn.

Bestedingen

Besluit

opmerkelijke zaken die zich in 2018 hebben voorgedaan.
Een uitgebreide toelichting vindt u verderop in dit jaarverslag.

Het Texelfonds heeft in 2018 een bedrag van € 77.311

Hierbij wil ik onze bestuursleden en de leden van de

(2017: € 47.360) kunnen besteden aan de Texelse

Raad van Advies bedanken voor hun inzet en ent-

Schenking

samenleving. Hierdoor konden 32 prachtige grote en

housiasme. Tevens wil ik iedereen bedanken die zich op

Het Texelfonds heeft in 2018 een schenking van € 13.000

kleine projecten en initiatieven op Texel worden ge-

enigerlei wijze heeft ingezet voor de Texelse samen-

ontvangen ten behoeve van het Jeugdfonds Texel.

realiseerd. In dit jaarverslag is de volledige lijst hiervan

leving.

Dit Fonds op Naam is in 2011 ingesteld door de Lions Club

opgenomen.

Texel, die toen een bedrag van € 13.000 daarvoor beRendement

Jan Beijert

van het kantoormeubilair uit het oude gemeentehuis.

In 2018 werden we geconfronteerd met een sterke

Voorzitter Texelfonds

Door de recente schenking is het vermogen nu ver-

daling van de financiële markten. Het boekjaar werd

dubbeld tot € 26.000. Het Jeugdfonds richt zich op de

afgesloten met een negatief beleggingsrendement van

Texelse jeugd van 0 tot 19 jaar. Het Fonds op Naam is

3%. Door actief financieel beleid van de afgelopen jaren

schikbaar stelden. Dit was de opbrengst van de verkoop

een vermogensfonds dat inhoudt dat uitkeringen uit het

is een weerstandsvermogen opgebouwd. Het negatieve

rendement van het vermogen worden betaald.

rendement heeft daardoor geen enkele invloed op het

Texel, mei 2019

Het Texelfonds maakt initiatieven mogelijk ter
verbetering van de kwaliteit van leven op Texel.
Zo stelt het inwoners van Texel in staat om hun
maatschappelijke idealen te verwezenlijken.

Website Jong Texelfonds: www.jongtexelfonds.nl.
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Veerboot De Texelstroom

Fondsenwerving

Bestedingsbeleid

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 onder-

• Zorg en welzijn

steund. Ook is het mogelijk dat een vermogen wordt

• Kunst en cultuur

beheerd, waarop, afhankelijk van de gemaakte afspra-

• Sport en recreatie

ken, tevens kan worden 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.

• 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

31 december 2018 zijn bij het Texelfonds 6 Fondsen op

manier ten goede komen aan de Texelse samenleving.

Naam ondergebracht, t.w.:

Het aantal projecten waaraan het Texelfonds een bij-

• 2009 Het Joustra en De Beurs zorgfonds

worden toevertrouwd.

drage levert, hangt af van de gelden die aan het fonds
Ontvangen bedrag: € 260.000
Doelstelling: ouderenzorg
• 2011 Het Jeugdfonds
Ontvangen bedrag: € 26.000

Het Texelfonds is door de Belastingdienst aangewezen

Doelstelling: jongeren

als 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Deze ANBI status

• 2014 Het Fonds *Lof der Zotheid*
Ontvangen bedrag: € 150.000

garandeert dat zowel aan het Texelfonds gedane schenkingen, als door het Texelfonds verrichtte bijdragen, zijn

Doelstelling: jongeren, ouderenzorg, kunst en cultuur,

vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

natuur en landschap

Daarnaast zijn aan het Texelfonds gedane schenkingen

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

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,

Ontvangen bedrag: € 177.000

beleid en besteding. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat

Doelstelling: Texelfonds

de toevertrouwde middelen op een juiste manier wor-

• 2017 Jong Texelfonds

6.

Fiscale voordelen

den beheerd en besteed.

Ontvangen bedrag: € 15.000

Het bedrag dat u aan het Texelfonds schenkt, komt in

Doelstelling: jongeren

zijn totaliteit ten goede aan de doelstelling.
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Aanvragen
Over verzoeken om financiële steun of het inschakelen

Het bestuur

Jong Texelfonds

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018

7 leden, thans 7. Het bestuur dient een afspiegeling te

is als volgt:

zijn van de samenleving, waarbij slagvaardigheid en ken-

van expertise en het netwerk door het Texelfonds beslist

nis vertegenwoordigd moet zijn. De algemeen geldende

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

competenties voor de bestuursleden zijn:

vindt de vergadering plaats waarin de verzoeken
worden behandeld. Uiterlijk één week daarna wordt op

• interesse in het leven op Texel en de kwaliteit

de aanvragen gereageerd.

daarvan;

Voorzitter

Rodny Stolk

Secretaris

Maaike de Graaf

Penningmeester

Martin van der Vlist

Bestuurslid aanvragen

Luna Dral

Bestuurslid communicatie

Hester Marseille

• samenwerkingsgericht en integer;
• initiatiefnemer;

Criteria en voorwaarden

• gemotiveerd en besluitvaardig;

Hester

• netwerker.

Martin

De door het Texelfonds gehanteerde criteria zijn:
Bestuurders worden voor een termijn van 4 jaar be-

• Het project dient bij voorkeur in de start- of

Rodny

noemd met de mogelijkheid tot tweemalige herbenoe-

voorbereidende fase te verkeren

ming. De bestuursfuncties worden op vrijwillige basis

• Het project dient bij voorkeur te worden geïnitieerd

– zonder enige vergoeding – vervuld..

door een rechtspersoon zonder winstoogmerk

Maaike

• Voor het bewonersinitiatief dient het initiatief door
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2018

tenminste 3 natuurlijke personen te worden gedaan

Luna

is als volgt:

• Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de
primaire doelgroep, maar dient een groter geheel van

Voorzitter

Jan Beijert

de Texelse samenleving te bereiken

Penningmeester

Dirk Vinke

• Is organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar

Secretaris

Joke Kuijper

• Heeft een eenmalig karakter. Structurele steun wordt

Bestuurslid

Marion Barth (aanvragen)

niet gegeven

Bestuurslid

• Heeft geen winstoogmerk

Liesbeth Rijk (communicatie/
fondsenwerving)

Bestuurslid

Ellen Bot

Bestuurslid

Swier Oosterhuis

Continuïteit van het Texelfonds
Raad van Advies

Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven

Organisatie

functioneren en voortdurend een bijdrage leveren aan

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen met

Statutaire doelstelling:

de kwaliteit van de Texelse samenleving. Het beleid van

specifieke expertise en/of netwerk van belang voor het

‘Het leveren van een vernieuwende of versterkende

het bestuur is erop gericht om het Texelfonds steeds

functioneren van het Texelfonds

meer 'in te bedden' in de Texelse samenleving.
Leden zijn:

Het bestuur constateert met voldoening dat er in de

bijdrage aan de kwaliteit van leven binnen de Texelse
samenleving’.

afgelopen jaren al een grote mate van vertrouwen is

Mevrouw Marga Boon, Den Hoorn

Mailadres

: info@texelfonds.nl

opgebouwd. Toch zal hier bij voortduring aandacht aan

De heer Jan Dogger, Den Burg

Postadres

: Postbus 56, 1790 AB Den Burg

worden besteed. Hierdoor zal het fonds in staat zijn om

De heer Peter Reijnders, Den Burg

Bezoekadres

: Abbewaal 35, Den Burg

Bankrelaties

steeds meer geïnteresseerden voor het Texelfonds te
bereiken.

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

Lamsoor in De Slufter
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Aanvragen

Jaarverslag secretaris 2018
Algemeen

financiële beleid van 2017. Het Jong Texelfonds deed bij

In 2018 zijn 29 aanvragen ontvangen. Dat is een daling ten opzichte van 2017 toen Texelfonds 51 aanvragen ontving.

Het bestuur van het Texelfonds vergadert elke 3e

monde van voorzitter Rodny Stolk verslag over de ont-

Van de 29 aanvragen van 2017 zijn er 26 toegekend en 3 afgewezen. Er zijn 4 donaties op eigen initiatief gedaan.

woensdag van de maand. Op 7 mei en 8 november werd

wikkelingen in het eerste jaar. Sander Boschma, directeur

Het aantal toegekende aanvragen is in verhouding hoger dan in 2017.

vergaderd met de leden van de Raad van Advies.

Bestuurszaken:

Artex Kunstenschool, verzorgde een presentatie over
cultuurhuizen- en centra in Nederland.

Volgens rooster traden per 31 december 2018 af Swier

De zesde editie van de verhalenmiddag werd gehouden

Oosterhuis, na twee termijnen, en Liesbeth Rijk, na een

op zondag 11 november in De Buureton, die tot de laatste

termijn. Voor deze vacatures zijn per 1 januari 2019

plaats bezet was. De 27 verhalen werden anoniem aan

benoemd Joop Rommets als bestuurslid fondsenwerving

Reden van afwijzing van een project is dat niet het algemeen belang wordt gediend, dat de aanvraag met de
exploitatie te maken heeft of dat het budget van het fonds niet toereikend is voor de gevraagde donatie.

Texelfonds:

Centrale keuken Nieuwe Gollards - Texels Welzijn

€

8.000

de jury, bestaande uit Margreet Berndsen, Anja Roubos

De week van de liefde 2018 - Stichting Young 4 Ever

€

250

en communicatie en Piet Heijnen als algemeen

en Nico Volkers, aangeleverd. De acht auteurs van de

Renovatie waddenstrand en speelschip - Stichting Waddenhaven Texel

€

5.000

bestuurslid.

verhalen die werden uitgekozen om voorgelezen te

Verzorgen live uitzending Dodenherdenking 2018 - Texel Kijken en Luisteren

€

605

worden ontvingen een cheque van € 100, die besteed
Onze penningmeester Dirk Vinke is in 2018 door de

Nieuwe sfeerverlichting in Den Burg - Ondernemersfonds Den Burg

€

3.000

mocht worden aan een goed doel op Texel.

Texelfonds verhalenmiddag 2018 - Texelfonds

€

1.500

koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Hierdoor wordt ook zijn getoonde inzet voor het

Tijdens de verhalenmiddag op 11 november is het

Texelfonds compliment 2018 - Texelfonds

€

1.000

Texelfonds op waarde geschat. Van harte gefeliciteerd.

Texelfondscompliment 2018 uitgereikt aan Aron Zeeman.

50-jarig jubileum Dorpshuis De Bijenkorf - Dorpshuis de Bijenkorf

€

500

Tandem voor Larissa Klaassen - Stichting VIPSport

€

3.000

Support Rob Daalder - Stichting Support Rob

€

500

Texel spreekt - Texelfonds Podium

€

1.500

Samenscholing - Texelfonds

€

500

New Masters on Tour 2018 - Stichting Holland Music Sessions en Festival

€

3.000

110-jarig jubileum muziekvereniging Excelsior - Excelsior

€

1.000

Atelier voor verstandelijk gehandicapten - Natuurboerderij Plassendaal

€

1.800

Uit twintig kunstwerken hebben de inwoners van

Bijzondere uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach - Amici Cantus

€

1.500

men langs: van visserij, biologische landbouw, huisves-

Oudeschild een ontwerp gekozen als toekomstig kunst-

Artex 60 jaar - Artex Kunstenschool Texel

€

3.000

ting voor jongeren, jong talent bij Artex, beeldende

werk in het dorp. 'De Fuik' werd ingediend door kunsteTheater Herdenken na de Dam op Texel - Artex Kunstenschool Texel

€

1.250

€

500

Werkgroep Tafeltje Dekje

€

2.300

Martial Arts Weekend i.v.m. 10 jarig bestaan Budokai Texel - Budokai

€

520

Het bestuur van het Texelfonds was unaniem van
Het bestaande beleids- en communicatieplan zijn door

mening dat het compliment de pas zeventien jarige Aron

het bestuur geactualiseerd en is geldend voor de periode

toekomt. Met zijn maandelijkse programma 'Texel kijken

2019 – 2022.

en luisteren' informeert hij de Texelse samenleving door
middel van interviews met bekende en minder bekende

Eigen projecten 2018:

Texelaars, jong en oud en doet verslag van belangrijke

Onder de naam 'Texel spreekt' kwamen op vrijdagavond

evenementen op Texel. Het Texelfondscompliment, een

9 februari in De Toegift@Klif12 in Den Hoorn tien mensen

cheque ter waarde van € 1.000, werd door de voorzitter

aan het woord. In gemiddeld zeven minuten tijd gaven

uitgereikt.

Fonds *Lof der Zotheid*

zij een visie op een onderwerp met betrekking tot Texel,
hun vakgebied, passie of droom. Tal van thema's kwa-

kunst, het Texels dialect, de gezondheidsweek op de

naar Paulien Valk. Het kunstwerk wordt ongeveer vijf

basisscholen, de nieuwe boswachter van Staatsbosbe-

meter lang en twee meter hoog en wordt gemaakt van

heer en natuurlijk ontbraken de onderwerpen klimaat en

cortenstaal. Als de werkzaamheden aan de dijk in 2019

Paardrijden voor zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapten op Texel -

duurzaamheid niet.

gereed zijn zal het kunstwerk worden geplaatst.

Stichting paardrijden voor gehandicapten

'Ben jij een bestuurder van de toekomst? Zie jij het wel

Het Texelfonds stelt aan elke dorpscommissie op Texel

zitten om andermans dromen te realiseren? Om de

€ 15.000 ter beschikking voor het realiseren van een

leiding te nemen over een groep? Om eigen verantwoor-

kunstwerk in het dorp.

delijkheid te hebben over financiën?' Deze oproep deed

Het Jong Texelfonds sponsorde de Ouwe Sunderparty

het Texelfonds met als doel het werven van deelnemers

van Young4ever op de Groeneplaats met een bijdrage

voor een 'jongeren bestuursklas', waarin allerlei zaken

van € 1.500,-. Dit feest is bedoeld voor jongeren van het

rondom verenigingen/stichtingen en besturen worden

voortgezet onderwijs en is gratis toegankelijk. Daarnaast

behandeld. Dit keer schreven zich zeventien jongeren in,

heeft het Jong Texelfonds een bedrag van € 200

jongens en meisjes van veertien tot negentien jaar.

toegekend voor het kerstgala op de OSG De Hogeberg

Op 26 mei werd de Jaarvergadering gehouden in De

om een extra mooi, muziekrijk kerstgala te vieren.

Kok-Barendregtfonds

Gezonde en duurzame maaltijden van lokale producten voor Tafeltje Dekje -

Sfeerverlichting Den Burg

Support Rob Daalder

Artex 60 jaar

Buureton. Tijdens de goed bezochte vergadering heeft
het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde
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Restauratie molen Het Noorden

Aanvragen (vervolg)
Koninklijke TESO

Restauratie molen Het Noorden - Natuurmonumenten

€

7.500

Aanschaf kunstobject Oudeschild - Dorpscommissie Oudeschild

€

15.000

Steiger voor werkgroep Kerkuil - Werkgroep Kerkuil Texel

€

1.817

€

3.000

Protestantse Waddengemeente Texel

€

5.000

Project performance/filosofie - A. de Elzen

€

954

Het Endless Summer Festival - Organisatie The Endless Summer

€

1.500

Jeugd Ouwe Sunder Party 2018 - Stichting Young 4 Ever

€

1.500

Kerstgala OSG De Hogeberg - OSG De Hogeberg

€

200

Jeugdfonds

Sport- en muziekabonnementen voor de smalle beurs - Texelfonds

€

500

IJspegelfonds

Bladblazer skatepark - A. Geense

€

115

€

77.311

Vastleggen ooggetuigen verslag betrokkenen Watersnoodramp 1953 Stichting Cultuurhistorisch Museum Texel
Restauratie monumentaal orgel van de Maartenskerk -

Jong Texelfonds

TOTAAL

Er zijn in 2018 geen aanvragen toegekend uit het Joustra en De Beurs zorgfonds.

Kunstobject Oudeschild

De Fuik (prototype)

Financieel verslag over het boekjaar 2018
Foto Paulien Valk
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Financieel jaarverslag over het boekjaar 2018
Door een sterke daling van de financiële markten in de

Balans per 31 december 2018

Rendement beheerd vermogen

laatste maanden van 2018 moest het boekjaar helaas
worden afgesloten met een negatief beleggingsrende-

Het rendement uit het beheerde vermogen van

ment van 3 %. Omdat in de voorgaande jaren het weer-

€ 1.160.052 was € 33.027 negatief.

standsvermogen van het Texelfonds op niveau is gebracht, heeft het negatieve rendement geen invloed op

Aanvulling fondsvermogens

het toevertrouwde vermogen van de Stichting. Dit betekent echter wel dat de budgetten van de renderende

Vanaf 2013 werden de vermogens van de renderende

bestemmingsfondsen voor 2019 niet konden worden

fondsen jaarlijks verhoogd met 10 procent van het toe-

aangevuld.

gekende rendement als inflatiecorrectie. Door veranderd
inzicht hebben we als bestuur besloten daar met ingang

Vermogensbeheer
Het vermogen van de Stichting wordt door de Van

van 2018 mee te stoppen. Daarbij is ook besloten om de
inmiddels uitgevoerde jaarlijkse toevoegingen weer aan
de rendementsfondsen te onttrekken en alsnog te

Lanschot bank volledig duurzaam belegd met een

besteden aan de doelstelling.

defensief risicoprofiel.

Voor de onderstaande fondsen zijn hierdoor de bestemmingsreserves aangevuld met:

Giften
In 2018 heeft het fonds een bedrag van € 27.470,- aan

Joustra en De Beurs zorgfonds

€

7.178

Het Jeugdfonds

€

763

Het Kok-Barendregtfonds

€

708

giften ontvangen. Dit is inclusief een anonieme schenking van € 13.000,- ten behoeve van het jeugdfonds.

Dirk Vinke
Penningmeester

Donaties
In 2018 werden 30 donaties toegezegd en deels al uitgekeerd. De verdeling over de verschillende fondsen is:
Uit eigen middelen € 25.355,
Koninklijke NV Teso € 32.317,
Joustra en De Beurs zorgfonds -,
Jeugdfonds € 500,
Fonds *Lof der Zotheid* € 10.300,
IJspegelsfonds € 115,
Kok-Barendregtfonds € 4.570,
Jong Texelfonds € 4.154,
Het totaal aan toegezegde donaties was € 77.311,-

Kosten eigen organisatie
Voor de eigen organisatie inclusief die van Jong Texelfonds is in 2018 een bedrag van € 9.263,- uitgegeven
(2017: € 8.577,-). Incidentele kosten zijn er in 2018 niet
geweest (2017: € 4.011,-).
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Afscheid Swier Oosterhuis en Liesbeth Rijk

Texelfondscompliment 2018 uitgereikt
aan Aron Zeeman

Jongeren bestuursklas

Steiger voor werkgroep Kerkuil

Speelterrein Golfslag - Noordwester (schenking 2017)

Foto: Texelse Courant/Job Schepers
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