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 Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting 

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds. Het jaar 

2013 is voor het Texelfonds een speciaal jaar geweest, 

want in het negende jaar van haar bestaan ontving 

het Texelfonds namelijk haar eerste nalatenschap ter 

waarde van €287.888. Het bestuur heeft dit als een 

groot bewijs van vertrouwen en erkenning ervaren.

Aan deze nalatenschap waren geen specifi eke 

voorwaarden verbonden en kon daardoor rechtstreeks 

aan de Algemene Reserve worden toegevoegd. Deze 

reserve bedraagt per 31 december 2013

€296.800 (31 december 2012: €7.812). Als gevolg 

van deze nalatenschap kan het Texelfonds nu op al 

haar gebieden actief worden waardoor het Texelfonds 

‘volwassen’ is geworden. Historisch gezien zal 2013 dan 

ook een bijzondere plaats gaan innemen. 

In 2013 heeft het bestuur de mogelijkheden uitgebreid 

door te besluiten om niet alleen vermogens te beheren 

waarvan het rendement wordt uitgekeerd, maar ook 

vermogens waarop kan worden ingeteerd, afh ankelijk 

van de gemaakte afspraken. Hierdoor kan het 

Texelfonds de haar toevertrouwde middelen nog beter 

inzetten ten dienste van de Texelse samenleving. 

Met betrekking tot de toekenning van het rendement 

is besloten om jaarlijks een percentage van het 

fondsvermogen vast te stellen voor de doelstelling. Voor 

2013 is dit percentage vastgesteld op 4,5%.

Ook in 2013 zijn er weer voortdurend inspanningen 

verricht om het Texelfonds verder bekend te maken. 

In dit kader wil ik graag het ‘Texelfondspodium’ noemen. 

Tien personen kregen de gelegenheid om hun visie te 
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geven op diverse aspecten van de Texelse samenleving. 

Deze avond is een groot succes geworden. De 

medewerking van iedereen was geweldig en de vele 

toehoorders hebben een mooie, afwisselende avond 

gehad. Het bestuur heeft besloten om er een jaarlijks 

evenement van te maken. 

Het Texelfonds heeft in 2013 voor een bedrag van 

€46.475 aan donaties uitgekeerd. Hierdoor konden 

weer prachtige projecten op Texel worden gerealiseerd. 

Het Texelfondscompliment van €1.000 ging dit jaar 

naar de Stichting Hospice Texel. Het Texelfonds neemt 

de kosten voor het opleiden van de vrijwilligers de 

komende vijf jaar graag voor haar rekening. 

Het beleid van het bestuur is erop gericht om op 

de lange termijn te kunnen blijven functioneren en 

ondersteuning te bieden aan meerdere activiteiten 

en initiatieven. Ook het komend jaar worden door het 

bestuur inspanningen verricht om de mogelijkheden van 

het Texelfonds bekend te maken.

Hierbij wil ik iedereen bedanken die zich via het 

Texelfonds op enigerlei wijze heeft ingezet voor 

de Texelse gemeenschap. Ook dank aan mijn 

medebestuursleden en de leden van de Raad van 

Advies voor hun inbreng en niet afl atend enthousiasme.

Jan Beijert

Voorzitter Texelfonds
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Historie

Onze samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en 

meer bezig met de ontwikkeling van beleid op het 

gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. 

Burgers willen meer invloed uitoefenen op hun directe 

leefomgeving. Terugtredende overheden moeten 

keuzes maken die niet altijd even eenvoudig te 

accepteren zijn. Voor het realiseren van sociale, 

educatieve en culturele initiatieven wordt dan ook 

steeds vaker omgezien naar private fi nanciering.

Lokale gemeenschapsfondsen die actief zijn binnen één 

gemeente, bieden hiervoor goede mogelijkheden. Het 

bijzondere aan deze fondsen is dat het burgers en 

bedrijven de gelegenheid biedt om geld te geven aan 

lokale goede doelen in de breedste zin van het woord 

en zo ruimte creëert voor een nieuwe vorm van 

particulier initiatief voor het publieke nut. Het lokale 

gemeenschapsfonds biedt een nieuwe structuur voor 

het inzamelen van geld voor plaatselijke goede doelen.

Lokale gemeenschapsfondsen zijn in Nederland in 2001 

geïntroduceerd. De zogenaamde Community 

Foundations, die in Angelsaksische landen al veel langer 

bestaan, dienden als voorbeeld. Onder leiding van 

Prof. Dr. T.N.M. Schuyt van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam zijn deze Community Foundations 

bestudeerd, wat tot initiatieven leidde om ook in 

Nederland tot oprichting van lokale gemeenschaps-

fondsen te komen.

Jan Beijert introduceerde het begrip Lokale 

Gemeenschapsfondsen in 2003 bij de plaatselijke Lions 

Club op Texel. De aanwezige leden waren enthousiast. 

‘Waarom is dit niet eerder bedacht?,’ vroegen de Lions 

zich unaniem af.

Een commissie van drie personen (Andrew Albers, 

Henricus Kooi en Jan Beijert) kreeg de opdracht om het 

idee verder uit te werken en te komen tot de oprichting 

van een stichting. Bij de werkzaamheden werden ze 

gesteund door het enthousiasme van alle betrokkenen.

Het Texelfonds kon in 2003 als ‘pilotproject’ aanhaken 

bij het Experiment Lokale Gemeenschapsfondsen, zoals 

dat door de faculteit Filantropie van de Vrije Universiteit 

te Amsterdam werd geïnitieerd. Hierdoor was het fonds 

verzekerd van de gewaardeerde en professionele steun 

van mevrouw C. van der Jagt, die leiding gaf aan het 

experiment.
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Middelen van het Texelfonds

Particulieren en bedrijven willen met regelmaat 

gelden aan lokale gemeenschap ter beschikking 

stellen. Een donatie aan het Texelfonds is dan een 

ideale oplossing: het Texelfonds heeft inzicht in de 

fi nanciële behoefte van lokale projecten en stel 

middelen ter beschikking volgens objectieve criteria. 

Het Texelfonds is een lokaal gemeenschapsfonds, 

dat vermogens beheert en uit de revenuen daarvan 

projecten ondersteunt. Ook is het mogelijk dat een 

vermogen wordt beheerd, waarop, afh 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:

•  Éénmalige, losse schenking, bijvoorbeeld een actie/

initiatief van een particulier of bedrijf.

•  Structurele schenking/donateurschap.

•  Fonds op Naam (bij leven of na overlijden) vanaf 

€ 50.000.

•  Legaat.

•  Erfstelling.

Donatiebeleid

Het Texelfonds werft fondsen. O.a. bij particulieren 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 

lokale gemeenschap en vorm geeft 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

•  Leefb aarheid

•  Gezondheidszorg

•  Natuur - en landschap

•  Sport en recreatie

•  Kunst en cultuur

•  Onderwijs

•  Toegepast onderzoek

Het Texelfonds werkt in de openbaarheid. Dat betekent 

dat het Texelfonds verantwoording afl egt over de 

manier waarop het geld in de lokale samenleving wordt 

besteed. Het aantal projecten waaraan het Texelfonds 

een bijdrage levert, hang af van de gelden die aan het 

fonds worden toevertrouwd. 

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 

verrichte bijdragen, zijn vrijgesteld van erf- en 

schenkbelasting. Daarnaast zijn aan het Texelfonds 

gedane schenkingen voor de inkomstenbelasting 

aftrekbaar voor de schenker. Om deze belangrijke ANBI 

status te behouden moet steeds voldaan worden aan 

opgelegde voorwaarden met betrekking tot bestuur, 

beleid en besteding. Hierdoor bent u ervan verzekerd 

dat de toevertrouwde gelden op een juiste manier 

worden beheerd en besteed. Het bedrag dat u aan het 

Texelfonds schenkt, komt in z’n totaliteit ten goede aan 

het Texelfonds. 
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Aanvragen

Over verzoeken om fi nanciële steun of het inschakelen 

van expertise en het netwerk door het Texelfonds beslist 

het bestuur, daarin geadviseerd door de Raad van 

Advies. Eénmaal per maand, op de derde dinsdag, vindt 

de vergadering plaats waarin de verzoeken worden 

behandeld. Uiterlijk één week daarna wordt gereageerd 

op verzoeken tot steun. Een aanvraag dient zo volledig 

mogelijk via de website te worden ingediend.

Criteria

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 geinitieerd 

door een groep met rechtspersoonlijkheid en niet door 

(een) enkeling(en).

•  Het project moet niet alleen uitstraling hebben naar de 

primaire doelgroep, maar dient een groter deel van de 

Texelse bevolking te bereiken. 

Donaties zijn in principe éénmalig. 

Continuïteit van het Texelfonds

Voor de lange termijn wil het Texelfonds blijven 

functioneren en een steeds belangrijker rol vervullen 

bij het ondersteunen van de Texelse samenleving bij 

nieuwe activiteiten. Het beleid van het bestuur is erop 

gericht om het Texelfonds steeds meer ‘in te bedden’ 

in de Texelse samenleving. Het bestuur constateert 

met voldoening dat er de afgelopen jaren al een grote 

mate van vertrouwen is opgebouwd. Toch zal hier bij 

voortduring aandacht aan moeten worden besteed. 

Hierdoor zal het fonds in staat zijn om steeds meer 

geïnteresseerden voor het Texelfonds te bereiken. 
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Het bestuur

Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 en maximaal 

7 leden, thans 7. Het bestuur dient een afspiegeling 

te zijn van de samenleving, waarbij slagvaardigheid 

en kennis vertegenwoordigd moet 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. 

Bestuurders worden voor een termijn van 4 jaar 

benoemd met de mogelijkheid tot een éénmalige 

herbenoeming. De bestuursfuncties worden op 

vrijwillige basis - zonder enige vergoeding - vervuld.

Raad van advies

De Raad van Advies ondersteunt het bestuur bij 

haar activiteiten door het aandragen van projecten, 

het adviseren bij besluitvorming, ondersteuning bij 

publiciteit en wervingsactiviteiten etc.

De raad van advies bestaat uit:

Bob Bakker, Den Burg

Wilma Eelman, Den Burg

Rianne Malschaert, voorzitter, Den Burg

Annemarieke de Vries, Den Burg

Werner van der Meer, Den Burg,

Theo Timmer, Den Burg

Jan van der Vis, Oosterend

Solveig Rip, de Cocksdorp

De benoemingstermijnen zijn als volgt:

Jan Beijert voorzitter t/m 31.12.2015 1e termijn

Peter Visch secretaris t/m 31.12.2016 1e termijn

Dirk Vinke penningmeester t/m 31.12.2017 2e termijn

Margreet Berndsen bestuurslid t/m 31.12.2015 1e termijn

Monique de Boer bestuurslid t/m 31.12.2016 2e termijn

Swier Oosterhuis bestuurlid t/m 31.12.2014 1e termijn

Nicole Ouwehand bestuurslid t/m 31.12.2014 1e termijn

Hans Van Zeijlen adm. secretaris niet van toepassing
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Jaarverslag secretaris

Algemeen

Het bestuur van het Texelfonds is in 2013 dertien keer 
bijeengekomen. In de maandelijkse vergaderingen 
zijn naast de aanvragen, de lopende projecten ook 
beleidsmatige en organisatorische zaken besproken. 
Er is een tussentijdse vergadering geweest om een 
tweetal aanvragen spoedig te kunnen beantwoorden. 

Ook hebben diverse bestuursleden bijeenkomsten en 

conferenties over lokale en gemeenschapsfondsen in 

het land bijgewoond.

De belangrijkste zaken uit 2013 zijn:

•  Monique de Boer is per 1 januari aftredend en wordt 

met algemene stemmen herkozen voor nog een 

periode van 4 jaar.

•  Artex houdt op 20 en 21 april de grote tweejaarlijkse 

dansvoorstelling. Deze voorstelling is mede mogelijk 

gemaakt door een gift van het Jeugdfonds van het 

Texelfonds voor de aanschaf van materiaal voor de 

kleding.

•  Op 24 mei rijkt het Texelfonds een cheque van 

€ 2.525,- uit aan “Volkssterrenwacht De Jager” voor 

de aanschaf van de zonnekijker.

•  In juni vind de afh andeling van de nalatenschap plaats 

door storting van het toegezegde bedrag op onze 

rekening.

•  Uit een drietal opties wordt Van Lanschot gekozen 

als vermogensbeheerder van de gelden en de 

beleggingsportefeuille van het Texelfonds. Van 

Lanschot is een pro-actieve bank met een speciale 

afdeling voor Verenigingen en Stichtingen.

•  Voor de klassen 4 HAVO en later 5 VWO van “OSG de 

Hoge Berg” vullen twee bestuursleden een lesuur over 

fi lantropie in het algemeen en het Texelfonds in het 

bijzonder.

•  Kinderen waarvan de ouders op de bijstandsnorm 

zitten, kunnen fi nancieel ondersteund worden door 

het Jeugdfonds van het Texelfonds. De ondersteuning 

is bedoeld voor o.a. lesgeld van zwemles of andere 

sporten.

•  Er wordt een commissie ingesteld die het project 

“Kunst in de dorpen” op gaat zetten. Twee bestuurs-

leden en twee leden van de Raad van Advies gaan als 

eerste met de Dorpscommissie Oosterend om tafel. 

Vervolgens wordt er een kunstgroep gevormd die dit 

project gaan begeleiden. Het uiteindelijke doel is om in 

elk Texels dorp een kunstuiting te hebben.

•  Met bijdragen van € 7.500,- wordt onderhoud en 

restauratie van de protestantse kerken in 

De Cocksdorp en Oudeschild mede mogelijk gemaakt.

•  Het Texelfondspodium dat op 29 oktober plaatsvond is 

een succes gebleken. Tien sprekers kregen het woord 

om aan te geven wat in hun ogen een verbetering 

van de kwaliteit van de Texelse samenleving zou 

opleveren. Iedere spreker ontving € 100,- voor een zelf 

uit te kiezen Texels doel.

•  2 november wordt de Texelfondsweek afgesloten 

met de jaarvergadering. Onder de nodige publieke 

belangstelling werd verantwoording afgelegd over 

het jaar 2012. Met het voorlezen van een verhaal voor 

over de watersnoodramp van 1953, gaf Trijnie Boon het 

startschot voor de nieuwe verhalenwedstrijd.

•  Op de jaarvergadering wordt tevens het Texelfonds 

Compliment uitgereikt. Dit jaar ontvangt Hospice Texel 

deze prijs van € 1.000. Daarnaast wordt een bedrag 

van € 5.000,- toegezegd, voor een periode van 5 jaar, 

voor de opleiding van vrijwilligers van het Hospice. 

•  In november en december ontvangt het Texelfonds 

twee donaties uit onverwachte hoek.
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Aanvragen

In 2013 hebben we 24 aanvragen ontvangen. Daarvan hebben we er 12 kunnen toekennen. 

Gezondheidszorg Opleiden vrijwilligers Hospice € 5.000,-

 Opstart € 1.000,-

  

Jeugdwerk Dansvoorstelling “Assepoester” € 500,-

 Buurtspeelplein € 2.500,-

                      

Kunst en Cultuur Struûn Texel € 2.500,-

  

Natuur en landschap Zonnetelescoop € 2.525,-

  

Ouderenwerk Aanschaf boekenkasten € 1.500,-

  

Texels erfgoed De Rede van Texel LIVE 2013 € 5.000,-

 Infobordjes € 1.500,-

 Restauratie exterieur Protestantse Waddenkerk € 7.500,-

 Schilderwerk Zeemanskerkje Oudeschild € 7.500,-

  

 Restauratie balustrade-orgel RK kerk De Coocksdorp € 5.000,-

 Totaal  € 42.025,-

  

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

Het Texelfondscompliment € 1.000,-

De Texelfondsweek  € 2.700,-

Bijdrage aan het jeugdfonds € 750,-

Totaal besteed aan de doelstelling € 46.475,-
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Financieel verslag 

over het boekjaar 2013
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In fi nancieel opzicht is 2013 voor het Texelfonds een 

speciaal jaar geweest. In het negende jaar van haar 

bestaan ontving het fonds haar eerste nalatenschap 

van € 287.888.  

Giften

Naast de ontvangen nalatenschap is het fonds in 2013 

ook verrast met een aantal direct te besteden giften. 

Traction Avant Nederland doneerde een bedrag van 

€ 80,-. Dit was het overschot uit opbrengst van het op 

Texel plaatsgevonden jaarfeest. Daarnaast doneerde 

een anonieme gever een bedrag van € 2.500,-. 

De ambtelijk secretaris doneerde voor het derde jaar 

zijn vrijwilligersbijdrage van € 750,- om toe te voegen 

aan het vermogen van het jeugdfonds.

Donaties

In 2013 werden 15 donaties toegezegd. De verdeling 

over de verschillende fondsen is Teso 6, Joustra & De 

Beurs 2, Jeugdfonds 2 en uit het Texelfondsvermogen 5. 

Het totaalbedrag aan toegezegde donaties was 

€ 46.475

Vermogensbeheer

De fl inke toename van het fondsvermogen is naast 

de onrust op de fi nanciële markten voor het bestuur 

reden geweest het bestaande vermogensbeheer te 

heroverwegen. De vraag naar steeds meer specifi eke 

beleggingskennis samen met de mogelijkheid om snel 

te kunnen switchen tussen de verschillende fi nanciële 

producten heeft het bestuur doen besluiten het 

vermogen extern te laten beheren. Na gesprekken te 

hebben gevoerd met een drietal banken, is besloten 

het vermogen van het Texelfonds te laten beheren door 

Van Lanschot bankiers. Het wordt beheerd volgens het 

format A la Carte met een defensief karakter. 

Er is een vaste spreiding afgesproken waar binnen de 

verschillende categorieën bandbreedtes zijn vastgelegd.

Verslaglegging

Mede als gevolg van de meer volwassen status 

van het fonds zijn in het fi nanciële jaarrapport 

verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt met 

ingang van 2013 ook vanuit het Texelfonds vermogen 

een bestemmingsreserve gevormd. Hierin wordt 

het behaalde rendement samen met de direct te 

bestemmen giften weergegeven. De duidelijkheid 

omtrent het bedrag wat is gereserveerd voor de 

doelstelling wordt hiermee bevorderd. Ook bij de 

rendementtoekenning van de fondsen op naam 

heeft een wijziging plaatsgevonden. Met ingang 

van het verslagjaar wordt jaarlijks door het bestuur 

vastgesteld welk rendementspercentage van het 

fondsvermogen wordt bestemd voor de doelstelling. 

Voor 2013 is dit 4,5%. Hiervan wordt 10% toegevoegd 

aan het fondsvermogen en 90% wordt besteed aan de 

doelstelling. Er vindt geen vermindering meer plaats als 

bijdrage in de organisatiekosten.

Financieel verslag over het boekjaar 2013
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Balans per 31 december 2013

ACTIVA   2013   2012

             

Vlottende activa            

Eff ecten   706.837     339.812  

Vorderingen   9.262     4.963  

Liquide middelen   114.369     58.658  

             

Totaal vlottende activa     830.467     403.432

             

TOTAAL ACTIVA     830.467     403.432

           

           

PASSIVA     2013   2012

             

Vermogen            

Algemene reserve   296.800     7.812  

Bestemmingsfondsen   270.336     267.573  

Bestemmingsreserves   113.486   86.337  

Overige reserves   16.841  

           

Totaal vermogen     680.622     378.563

             

Langlopende schulden     116.201      

Leningen     13.000     13.000

Kortlopende schulden     20.645     11.869

             

TOTAAL PASSIVA     830.467     403.432
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BATEN    2013   2012 

Resultaat uit beleggingen 8.212 32.820

Bijdrage Teso 50.000 50.000

Nalatenschappen en giften 297.199 891

   

Totaal BATEN 355.411 83.711

TOTAAL BATEN     355.411     83.711

LASTEN    2013    2012

Bestedingen aan doelstellingen 46.475 60.590

Kosten van de eigen organisatie 6.878 5.069

TOTAAL LASTEN     53.353     65.659

RESULTAAT     302.058     18.053
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Het resultaat van het fonds is als volgt verdeeld

Resultaatverdeling: 2013   2012

Met de Algemene Reserve 288.988 (3.529)

Met de bestemmingsfondsen 2.762 2.195

Met de bestemmingsreserves 27.149 12.151

Met de overige reserves (16.841) 7.237

  302.058   18.053

De saldo’s van de fondsen en reserves zijn als volgt:

Bestemmingsfondsen 2013   2012

Joustra & de Beurs zorgfonds 254.464 253.324

Jeugdfonds 15.871 14.248

  270.336   267.573

Bestemmingsreserves 2013   2012

Bestemmingsreserve Texelfonds 7.811

Joustra en de Beurs zorgfonds 19.589 15.829

Jeugdfonds 983 1.380

Koninklijke Teso 85.103 69.128

  113.486   86.337
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