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‘Op een dag kom je voor de vraag 
te staan wat er na je dood met je 
bezit moet gebeuren,’ aldus een 
Texelaar die anoniem wil blijven.

Kees Dros, president van Teso’s 
Raad van Commissarissen over de 
donaties aan het Texelfonds. ‘We 
wilden graag iets wezenlijks voor 
Texel doen.’ 

Hans Wendrich vertelt hoe het 
bestuur van de Steunstichting ruim 
2,5 ton voor Texel wist te behou-
den. Het geld is ondergebracht bij 
het Texelfonds.

Professor Th. Schuyt is hoogleraar 
Filantropische Studies bij de VU. Hij 
verwacht dat de komende 15 jaar 
de grootste vermogensoverdracht 
ooit gaat plaatsvinden.

Jacques Dijt over Texels kapitaal en goede doelen

‘Als het Texelfonds toen had bestaan,
was het geld op het eiland gebleven’

‘Toen de laatste telg van een 
voorname Texelse familie over-
leed - een familie die veel lande-
rijen en boerderijen in bezit had 
- werd de opbrengst uiteindelijk 
verdeeld over drie goede doelen. 
Twee daarvan zaten aan de vas-
te wal. Geld dat generaties lang 
door de familie bij elkaar was 
gespaard, oud geld, vloeide zo 
weg. Als het Texelfonds toen had 
bestaan, was dat geld nog op het 
eiland geweest. Zo verschrikke-
lijk zonde,’ vindt Jacques Dijt (75 
jaar), eerste voorzitter van het 
Texelfonds.

Op de opmerking dat iedereen op 
Texel weet dat hij het over de da-
mes Dijt heeft, glimlacht hij. Met 
een gebaar maakt hij zich er van af. 
‘Het feit dat het geld op deze ma-
nier van het eiland afraakte, maakte 
diepe indruk op me. Toen ze me in 
2004 vroegen of ik in het bestuur 
van het Texelfonds wilde plaatsne-
men, hoefde ik daar niet lang over 
na te denken. Dat fonds is een heel 
goede zaak. Kort gezegd komt het 
idee hier op neer. Een grote pot met 
geld kweken en de baten daarvan 
op Texel besteden. Natuurlijk had-
den we geen cent in het begin. We 
zijn schooiend begonnen. Van de 
Lionsclub kregen we twee keer een 
bedrag om wat onkosten van te be-
talen. Notaris Hoogerheide richtte 
gratis de stichting Texelfonds voor 
ons op. We voelden ons pioniers. Er 
was vreselijk veel te regelen in die 
beginjaren. We moesten in de pu-
bliciteit zien te komen, transparant 
zijn.’

Cadeau
‘Toen TESO in 2007 100 jaar be-
stond en als cadeau voor de Texel-
se samenleving het Texelfonds 
€50.000,- per jaar schonk – vijf jaar 
achteréén – was dat voor ons iets 
om enorm trots op te zijn. Ze von-
den dus bij TESO dat het geld bij 
ons in goede handen was. Daar kun 
je als fonds op voortbouwen.’ Jac-
ques Dijt, naar eigen zeggen voor-
stander van spaarzaamheid en ka-
pitaal opbouwen, spreekt met een 
zorgelijk gezicht over de verrechts-
ing in de politiek. ‘De staat trekt zich 
steeds verder terug in haar kernta-
ken. De verzorgingsmaatschappij 
komt steeds meer op de tocht te 
staan. Daarom hebben gemeen-
schapsfondsen als het Texelfonds 

een belangrijke rol te vervullen.’ Als 
eerste voorzitter heeft hij vier jaar 
lang zijn bestuurlijke werk met ple-
zier verricht. ‘Met mensen als Jan 
Beijert, Andrew Albers, Christine 
Groen, Jeannette Korff en Cees Hin 
was het prima werken. Een gouden 
ploeg. Samen iets doen, samen 
ergens voor staan heeft me altijd 
getrokken. In 2008 ben ik er uit ge-
stapt en heeft  Andrew Albers het 
van me overgenomen. Ik doe nog 
genoeg, hoor, maar ik wil zo langza-
merhand wat meer tijd over houden 
voor mijn privéleven. Maar let op. 
Het Texelfonds zal over een aantal 
jaren een instituut zijn dat iedereen 
kent. De afgelopen jaren is daar de 
kiem voor gelegd. Het voelt goed 
daaraan een bijdrage te hebben 
geleverd.’

Texelfonds, 
wat is dat?
Het is van en voor Texelaars. 
Een vermogensfonds dat voor 
de haar toegekende nalaten-
schappen of vermogens een 
goede bestemming op het ei-
land zoekt. Het Texelfonds is 
nog jong, zeker in de fondsen-
wereld zoals die in Nederland 
bestaat. We zijn een “jonkie” 
dat net komt kijken. Niets mis 
mee, maar een beetje beschei-
denheid is op zijn plaats in deze 
wondere wereld waarin hon-
derden miljoenen blijken om te 
gaan. Sinds de start in 2004 
hebben we ons gerealiseerd 
dat het opbouwen van een 
gemeenschapsfonds als het 
Texelfonds een zaak van geduld 
en lange adem is. Vertrouwen 
winnen vraagt tijd. Het duurt 
even voor een naam een begrip 
wordt. Op één manier zijn we in 
onze eerste jaren in ieder geval 
trendsetter geweest en wel door 
de manier waarop we nieuwe 
bestuursleden werven. Niet uit 
het eigen netwerk, maar via een 
advertentie in de Texelse Cou-
rant, waarop breed wordt ge-
reageerd. Het Texelfonds heeft 
tot nu toe geen enkel probleem 
nieuwe bestuurders te vinden. 
Is er een beter bewijs dat het 
Texelfonds een duidelijke plek 
heeft verworven in de Texelse 
samenleving? Van, voor en door 
de Texelaars! Het betekent dat 
u ons weet te vinden wanneer 
dat nodig is en dat u ons weet 
te benaderen wanneer u dat no-
dig vindt!

 Andrew Albers, 
 voorzitter.

Hart                 Texel

‘Samen ergens voor staan heeft me altijd getrokken,’ aldus Jacques Dijt. (Foto: Joël Veldhuizen)
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‘M’n spaargeld en m’n huis 
laat ik na aan het Texelfonds. 
Ik vind het namelijk een mooie 
gedachte dat m’n geld op het 
eiland blijft. Ik ben hier gebo-
ren en heb tot mijn 17e jaar op 
Texel gewoond. Daarna raak-
te ik naar de overkant, waar ik 
tot mijn 62-ste heb gezeten. 
Zeg, zet mijn naam maar niet 
in de krant. Dit zijn privéza-
ken.’

Na zijn pensionering wilde me-
neer N. terug naar Texel. Hij kocht 
een huis met wat grond in het bui-
tengebied. ‘Vlak voordat ik stopte 
met werken, overleed m’n vrouw. 
Kinderen hebben we nooit gekre-
gen, dus ik had de vrijheid om 
te doen en te laten wat ik wilde. 
Ik ben blij dat ik weer terug ben. 
Als ik opsta, trek ik de gordijnen 
open om van het weidse uitzicht 
te genieten. Uit liefhebberij heb 

ik een paar geiten en wat kippen 
rondlopen. Elke dag een vers ei. 
Het voelt, voorzover dat natuur-
lijk mogelijk is in je ééntje, goed. 
Hard voor gewerkt, dat wel. Maar 
op een dag kom je voor de vraag 
te staan wat er na je dood met je 
bezit moet gebeuren. Moet het 
naar die neven en nichten die ik 
nooit zie? Naar een goed doel, 
waarvan ik niet weet hoeveel er 
aan de strijkstok blijft hangen?’

‘Verleden jaar hoorde ik op de 
ANBO- manifestatie in De Ko-
ninghal dat de ANBO van het 
Texelfonds een behoorlijke bij-
drage heeft ontvangen. ‘Langer 
zelfstandig wonen’ is een thema 
dat mij ook bezighoudt. Ik wil 
gewoon zolang mogelijk thuis 
kunnen blijven. Bij m’n geiten en 
kippen. Een goede zaak dus, om 
de ANBO financieel bij te sprin-
gen.’ 

‘Aan een bestuurslid van het 
Texelfonds heb ik vervolgens ge-
vraagd waar ze nou precies voor 
stonden. Dat is me nu duidelijk. 
Kort gezegd willen ze de kwali-
teit van de Texelse samenleving 
verbeteren. Dat spreekt me aan. 
Het maakt me niet uit waar het 
Texelfonds mijn bezit aan wil be-
steden. Ik heb vertrouwen in het 
bestuur en ga er van uit dat het 
helemaal goed komt.’

Het echtpaar heeft er wakker 
van gelegen. Ze willen graag nog 
even anoniem blijven, maar wel 
hun verhaal kwijt. Met het geld 
dat ze hier op Texel hebben ver-
diend, willen ze graag iets voor 
de samenleving doen. Tegen het 
juridische en bestuurlijke gedoe, 
dat het oprichten van een eigen 
stichting met zich meebrengt, 
zien ze echter op. ‘Liever geen 
soesa,’ zegt mevrouw (71 jaar) 
stellig.

‘Toen we ergens op de jarigheid 
waren, hadden ze het over het 
Texelfonds. We hebben ons laten 
informeren en ik moet zeggen, dat 
fonds is precies wat we zochten. 
Als je niemand hebt om je geld aan 
na te laten, gaat de vraag aan wie je 
je bezit moet schenken, op een ge-
geven moment belangrijk worden. 
Mijn man is naar een  bestuurslid 
gestapt en kwam thuis met het 
bericht dat het Texelfonds bij een 
schenking alle juridische en be-
stuurlijke taken op zich neemt. Kijk, 
dat is al een enorme opluchting.’ 
Haar man (73 jaar) knikt instem-
mend. ‘Het is een heel rustgevende 
gedachte dat het Texelfonds onze 

zaken goed zal behartigen. Ze heb-
ben me ook verteld dat de moge-
lijkheid bestaat om een Fonds Op 
Naam op te richten, waarbij je zelf 
kan bepalen naar welke doelen je 
geld gaat. Mijn vrouw en ik heb-
ben altijd veel gesport. We zijn tot 
op hoge leeftijd op allerlei gebieden 
actief geweest. Daarnaast hebben 
we ons altijd voor kunst geïnteres-
seerd. We kunnen dus, binnen het 
Texelfonds, een apart fonds voor 
bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur 
instellen. Als we dat willen, kunnen 
we zelfs onze eigen namen aan 
dat fonds meegeven. Daar kisse-
bissen we nu wat over. Mijn naam 
of die van ons allebei? Ik vind het 
leuk als de goede doelen op Texel 
weten dat de bijdrage die ze ont-
vangen, van ons afkomstig is. Mijn 
vrouw is bescheidener, die denkt 
daar anders over. Zij voelt wel voor 
de afkorting SKC-fonds, van sport, 
kunst en cultuur. Nou, we zien wel 
waar het schip strandt. In ieder 
geval gaan we over twee weken 
naar de notaris om, samen met 
het Texelfonds, de mogelijkheden 
te bespreken. Het klinkt misschien 
gek, maar ik zie er naar uit. Ik wil de 
zaken graag goed regelen.’

Andrew Albers
voorzitter         
0222-314166

Christine Groen 
secretaris          
0222-315532

Dirk Vinke 
penningmeester       
0222-313814

Monique de Boer, lid                  
Swier Oosterhuis, lid
Nicole Ouwehand, lid

Bestuursondersteuning:
Jan Beijert
adviseur

Margreet Berndsen
publicaties

Hans van Zeijlen
ambtelijk secretaris

De Raad van Advies:
Bob Bakker                    
Dick Drijver                   
Jan Duin                         
Wilma Eelman     
Harry de Graaf          
Rianne Malschaert
Werner van der Meer
Theo Timmer
Jan van der Vis

Correspondentieadres:
Postbus 56
1790 AB  Den Burg

Bankrelaties ten name van 
het Texelfonds:
Insinger de Beaufort, 
nummer 2232.20.175
Rabobank, nr. 1567.30.820

Website: 
www.texelfonds.nl
E-mail adres: 
info@texelfonds.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen werken aan onze toekomst. 
Dat is het idee.

Geen bank steunt meer 
sport- en maatschappelijke 
projecten dan de Rabobank.

Geld is niet alles. 
Dat is het idee.

www.rabobank.nl/nhn

‘Ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt’

‘Zelf  bepalen naar welk doel je geld gaat’

Het bestuur van het Texelfonds:    

Watermolenweg  (Foto: Jelle de Boer)

‘Moet mijn geld naar die neven en nichten die ik nooit zie?’ (Foto: Joël Veldhuizen)
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Teso schonk, in verband met 
haar 100-jarig jubileum in 2007, 
haar cadeau voor de Texelse 
bevolking aan het Texelfonds. 
Het bedrijf verbond zich om, ter 
behoud van het Texels cultureel 
erfgoed, vijf jaar lang  €50.000,- 
per jaar ter beschikking van het 
Texelfonds te stellen.  

‘We wilden graag iets wezenlijks 
voor Texel doen,’ licht de 48-ja-
rige Kees Dros, president van 
Teso’s Raad van Commissaris-
sen, toe. ‘In het verleden heeft 
Teso al vaker aanzienlijke bijdra-
gen aan de Texelse samenleving 
geschonken. De Texelfilms en de 
voormalige jeugdherberg Pano-
rama zijn hier voorbeelden van.’
Dros vertelt dat er bij Teso lang 
is nagedacht over het cadeau. 
‘Je ziet zo’n jubileum natuurlijk 
aankomen. Nou is het bij Teso 
traditie om alles heel consciënti-
eus voor te bereiden. We zijn in 
2005 al begonnen met er goed 
over na te denken. Op dat mo-
ment bestond het Texelfonds net 
een jaar. We zijn met het gemeen-
schapsfonds in gesprek geraakt 
en hebben hun doelstellingen en 
werkwijze aangehoord. Die spra-
ken ons aan. Het Texelfonds is 
neutraal, toegankelijk voor een 
breed publiek en structureel van 
karakter. Uiteindelijk hebben we 
voor het Texelfonds gekozen. 
Naast een goede besteding van 
de toegezegde middelen hoop-
ten we met onze bijdrage het 

fonds mede op de kaart te zet-
ten. Zo’n fonds heeft namelijk 
een aanloopperiode nodig om tot 
iets heel wezenlijks uit te groeien. 
Teso wilde dit proces met haar 
gift ondersteunen. Mogelijk zelfs 
versnellen. Een aanjager vormen 
om het fonds mede de lucht in te 
tillen.’

Kerkmuur
Met genoegen hebben ze bij 
Teso geconstateerd dat het 
Texelfonds de afgelopen jaren al 
leuke dingen heeft gedaan met 
het geld. ‘Kijk maar eens naar 
de restauratie van de kerkmuur 
in De Waal,’ aldus Dros. ‘Het 
cultureel historisch erfgoed van 
het eiland hebben wij hoog in 
het vaandel staan. We hebben 
meegegeven dat dat zo goed 
mogelijk bewaard en onder-
steund moet worden en dat we 
het liefst zien dat het geld daar 
ook aan wordt uitgegeven.’ Voor 
individuele, éénmalige dingen 
wordt nog wel eens een beroep 
gedaan op Teso zelf. De direc-
tie heeft daar beleid voor opge-
steld. Het gaat hierbij om kleine 
bedragen, maar alles bij elkaar is 
het nog een substantieel bedrag, 
meent Dros. ‘Bij het Texelfonds 
kunnen ze met het cadeau van 
Teso, samen met andere gelden, 
die hopelijk in toenemende mate 
binnenkomen, iets substantieels 
en moois doen voor Texel. Uit-
eindelijk is dat voor het eiland 
een heel goede zaak.’

Het Texelfonds gaat een veel-
belovende toekomst tegemoet. 
Aan de hand van zes vragen 
legt het bestuur uit wat het 
Texelfonds voor het eiland kan 
betekenen en waar het verle-
den, het heden en de toekomst 
van het fonds voor staan.

Voor wie is het Texelfonds op-
gericht?
Het Texelfonds is opgericht in 
november 2004. Doelstelling: het 
leveren van een vernieuwende en/
of versterkende bijdrage aan de 
kwaliteit van leven van de Texelse 
samenleving. In het bijzonder aan 
kleinschalige, plaatselijke projec-
ten op het gebied van onderwijs, 
toegepast wetenschappelijk on-
derzoek, kunst en cultuur, natuur 

en landschap, gezondheidszorg, 
Texels erfgoed en jeugd- en ou-
derenzorg. Het Texelfonds biedt 
een structuur om bijdragen te 
genereren voor het algemeen 
maatschappelijk nut. Enerzijds 
ondersteunt men lokale projec-
ten, anderzijds biedt het potenti-
ele donateurs de mogelijkheid een 
deel van hun vermogen na te laten 
aan de Texelse samenleving.

Hoe is men op het idee 
gekomen? 
Regelmatig vroegen bewoners 
van Texel of het mogelijk was 
bij testament geld na te laten 
aan Texelse doelen. Een finan-
cieel adviseur op het eiland 
raakte geïnteresseerd. Na wat 
zoekwerk kwam hij begin 2004 

uit bij de werkgroep Filantropie 
van de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Daar liep sinds 2001 
het experiment lokaal gemeen-
schapsfonds, waarbij een lokale 
filantropische structuur werd 
neergezet in een aantal proefge-
meenten. 
Kenmerkend was de lokale in-
vulling van het concept. Een 
gemeenschapsfonds wil gaan 
opereren als vermogensfonds. 
Een lokaal bestuur beheert het 
fonds en keert subsidies uit aan 
lokale doelen van het algemeen 
nut. Deze doelen moeten van 
belang zijn voor een groot deel 
van de lokale bevolking. Daar-
naast kan de donateur bepalen 
aan welk specifiek doel zijn geld 
ten goede komt, aan een verza-

melfonds of aan een ‘fonds op 
naam constructie’. Het vermo-
gen garandeert de continuïteit 
van het fonds. Door alleen de 
opbrengsten van het vermogen 
uit te geven zal het fonds nog 
vele jaren kunnen doorgaan met 
haar activiteiten om de Texelse 
samenleving te stimuleren.

Hoe is het fonds opgezet?
Om zo onafhankelijk mogelijk te 
kunnen opereren heeft het fonds 
naast het bestuur een raad van 
advies, die het bestuur adviseert 
en controleert. Geprobeerd is 
de bestuurlijke samenstelling zo 
breed mogelijk over het eiland te 
verspreiden, waardoor een ie-
der zich betrokken kan voelen. 
Het bestuur wordt ondersteund 
door een ambtelijk secretaris. 
Het draagt zorg voor de dage-
lijkse gang van zaken: fond-
senwerving, het genereren van 
bekendheid en het zoeken naar 
aansprekende projecten.

Wat is de rol van het fonds?
Het Texelfonds wil als onafhan-
kelijke organisatie vraagstukken 
oppakken en, indien nodig, be-
spreekbaar maken. Daarnaast wil 
het fonds de betrokkenheid ver-
groten door het ondersteunen van 
projecten waar een groot deel van 
de Texelse bevolking van kan pro-
fiteren. Het fonds is onafhankelijk 
van elke politieke organisatie en 
heeft daardoor meer bewegings-
vrijheid dan het bestuurapparaat. 
Het Texelfonds zal op termijn kun-
nen uitgroeien tot partner van de 
verschillende sociale en maat-
schappelijke organisaties op het 
eiland.

Wat is er bijzonder aan Texel en 
de Texelaren?
Het Texelfonds, het eiland en haar 
bewoners vormen een bijzondere 
eenheid. Er is sprake van een bij-
zonder hecht gemeenschapsge-
voel. Voor veel Texelaars is het 
eiland een veilige haven met grote 
emotionele waarde. Het eiland 
heeft een bijzondere identiteit en 
onderlinge verbondenheid, die 
tot uiting komt in het Texelgevoel, 
wat aangeeft dat er sterk wordt 
gehecht aan lokale tradities en 
waarden. Er is ook veel aandacht 
voor de onafhankelijke positie van 
het eiland op maatschappelijk en 
economisch gebied.

Wat wordt de toekomst van het 
Texelfonds?
Het initiatief is met groot enthou-
siasme ontvangen bij de plaat-
selijke bevolking. Berichten als: 
“waarom is dit niet eerder be-
dacht” en “waarom hebben we 
dit al niet 20 jaar” geven aan dat 
het fonds in een grote behoefte 
voorziet. Zoals een lid van de raad 
van advies het verwoordde: “Met 
het oprichten van het Texelfonds 
geef je een geweldig cadeau aan 
de Texelse samenleving.”

Teso wilde voor Texel iets wezenlijks doen

Texelfonds, een geweldig cadeau 
aan de Texelse samenleving 

Het bestuur van het Texelfonds, v.l.n.r. Nicole Ouwehand, Dirk Vinke, Christine Groen, Swier Oosterhuis, Andrew Albers en Monique de Boer. 
 (Foto: Jelle de Boer)

‘Er is bij Teso lang nagedacht over het cadeau aan de Texelse samenleving,’ vertelt Kees Dros. 
 (Foto: Joël Veldhuizen)
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De Stichting Dorpsherstel Texel 
ontving in 2008 een bedrag van 
€15.000,-. Goede gever was het 
Texelfonds, dat het bedrag be-
schikbaar stelde om de muren 
rond de terp van de Waalder 
kerk te laten restaureren. 

De Waal lag in het verleden aan 
zee en had twee havenkommen. 
Bij de kerkmuur liggen nog stuk-
jes fundament van een oud ca-
feetje. Vanuit dit café keken de 
bezoekers uit over de havens en 
de zee.

De oorspronkelijke noordmuur 
kwam tot stand in 1856 en be-

stond uit tufsteen. 

Tijdens de opstand van de Geor-
giërs, aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog, werd de tufstenen 
kerk in brand geschoten. Het 
bouwwerk brandde tot de grond 
toe af. De nieuwe kerk van bak-
stenen kwam in 1952 gereed.

De noordmuur rond de kerk, die 
deels in tact is gebleven, verkeer-
de tot voor kort in slechte staat 
en was toe aan restauratie. Om 
de omgeving te verfraaien schonk 
het Texelfonds nog een aanvul-
lende bijdrage van €1.350,- voor 
het plaatsen van drie bankjes.

Van een landelijk opererend 
fonds, dat anoniem wenst te 
blijven, kreeg het Texelfonds 
in oktober 2005 een gift van 
€15.000,-. Voorwaarde was dat 
het geld aangewend diende te 
worden voor projecten op het 
gebied van natuurbehoud op 
Texel.

Het Texelfonds heeft toen diverse 
gerenommeerde instellingen en 
werkgroepen benaderd om een 
aanvraag te doen. Dit resulteerde 
onder meer in het toekennen van 
€4.998,- voor Agrarische Natuur-
vereniging “De Lieuw”, die mede 
met geld van het Texelfonds een 

weel in het gebied van de Haven-
sluis kon herstellen. 

De weel is ontstaan tussen 1378 
en 1436, toen bij Den Hoorn een 
vloedhaak (strandwal) doorbrak. 
Er ontstond een ronde waterpoel, 
wiel of weel genaamd. Tijdens 
de ruilverkaveling is de water-
poel dichtgegooid en werd hij de 
‘Rommelweel’ genoemd. Voor 
zover bekend is dit de enige weel 
op Texel, die op deze wijze is ont-
staan. De waterpoel is daarom 
van grote aardkundige- en cul-
tuurhistorische waarde en is in de 
jaren 2005-2006 weer in ere her-
steld.

Omdat Muziekvereniging Excel-
sior uit Oosterend in september 
2008 haar 100-jarig bestaan vier-
de, besloot het Texelfonds deze 
bloeiende vereniging met een fi-
nanciële donatie te steunen. On-
gevraagd, gewoon als blijk van 
waardering. Op de feestelijke 
receptie in ‘De Bijenkorf’ reikte 
Jacques Dijt, voorzitter van het 
Texelfonds, de jubilerende vereni-
ging een cheque van €2.000,- uit.

De Christelijke Harmonie Ver-
eniging Excelsior werd op 26 
september 1908 opgericht door 
meester Pool, schoolhoofd van 
de School Met De Bijbel in Oos-
terend. De geschiedenis heeft uit-
gewezen dat Excelsior de basis 
van honderd jaar muziekgeschie-
denis in Oosterend is geworden. 
Een historie die wordt gekenmerkt 
door een grote verbondenheid 
tussen dorp en vereniging. 

Restauratie muren rond
terp van Waalder kerk

Bijdrage voor ‘Rommelweel’

Excelsior op jubileum 
verrast met cheque

Projecten die het Texelfonds

Wilt u lezen welke projecten 

het Texelfonds nog meer 

heeft gesteund? 

Ga naar www.texelfonds.nl

Onder het motto Hart voor Texel ontwikkelt het 
Texelfonds activiteiten op de volgende deelgebieden:

• Onderwijs
• Toegepast onderzoek

• Kunst en cultuur
• Sport en recreatie

• Natuur en landschap
• Gezondheidszorg

• Texels erfgoed
• Jeugd- en ouderenzorg

Jacques Dijt overhandigt een cheque van g2000,- aan Excelsior voorzitter 
Dirk van Tatenhove.

(Foto: Jelle de Boer)

(Foto: Jelle de Boer)

Werkterreinen van

het Texelfonds

Skillepaadje  (Foto: Jelle de Boer)



5

Esther Bankí, directeur van 
van het Maritiem- en Jutters-
museum in Oudeschild, kreeg 
namens het Texelfonds in 2008 
een schilderij van Souwtje de 
Wijn aangeboden.

Esther Bankí was uitgenodigd 
voor een presentatie over de 
Gouden Driehoek en was niet op 
de hoogte van het cadeau dat 
haar zou worden overhandigd. Ze 

toonde zich aangenaam verrast 
door de gift, die het Texelfonds op 
de Lionsveiling had weten aan te 
kopen. Het Maritiem- en Jutters-
museum had wel belangstelling 
voor de unieke asfaltgravure van 
Souwtje de Wijn, maar geen finan-
ciële middelen om het schilderij in 
bezit te krijgen. 
De gravure heeft een mooi plaats-
je in het Oudeschilder museum 
gekregen. 

Het Texelfonds besloot in 2009 
een bijdrage van €4.471,- te ge-
ven aan het Texelse Schapen- 
stamboek, samengesteld door 
Piet Bakker. Het boek geeft in-
zicht in een stuk historie van 
Texel.

Een selectie uit de tekst op de 
achterzijde: “Texel is van ouds-
her een schapeneiland. Op de 
vaak brakke en schrale gronden 
van het eiland ontstond in de 
loop der eeuwen de Texelaar, 

een schapenras dat ook onder 
moeilijke omstandigheden pro-
ductief kon zijn. 

Tegenwoordig is dit voortref-
felijke schapenras over de hele 
wereld te vinden. Het boek De 
Texelaar – de geschiedenis van 
een schaap met toekomst – gaat 
over het verleden en het heden 
van het Texelse schaap en bevat 
veel oude foto’s die de geschie-
denis van de schapenhouderij in 
beeld brengen.” 

In het kader van natuurbehoud 
heeft het Texelfonds in 2006 
€5.000,- aan het Nationaal Park 
Duinen van Texel geschonken 
voor het plaatsen van grondwa-
termeters. 

De meters zijn aan het provinciale 
watermeetnet gekoppeld en de 
grondwaterstand kan goed in de 
gaten worden gehouden. Afhan-

kelijk van de meetresultaten kan 
het natuurbeheer in het duinge-
bied worden aangepast.

Een van de meters is bij de Ture-
luursweg-Kwekerijweg geplaatst. 
In dit gebied is een geleidelijke 
overgang van weide naar bos 
gemaakt en de weiden worden 
natuurvriendelijk beheerd. Er is 
een duinrel uitgegraven en de 

grondwaterstand is verhoogd. De 
duinrel is een waterloop die door 
kwelwater uit de duinen wordt ge-
voed. Kwelwater uit de duinen is 
schoon en heeft het hele jaar de-
zelfde temperatuur. 
Met al deze maatregelen blijft 
zoet water langer in het gebied en 
krijgt de natuur meer kansen. Bij-
zondere planten en dieren kunnen 
weer overleven.

Mooi plaatsje voor 
Souwtje de Wijn

‘Een schaap met toekomst’

Natuur kansrijker door grondwatermeters

Door het bieden van een structureel systeem voor het 
ondersteunen van Texelse doelen en projecten levert het 

fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de 
kwaliteit van de Texelse samenleving. 

Bij haar activiteiten hanteert het Texelfonds de 
volgende uitgangspunten. Het fonds:

 • is onafhankelijk in haar besluitvorming
• opereert binnen de eilandgrenzen

• is transparant van opzet en aanspreekbaar voor 
 iedereen die Texel een warm hart toedraagt

• verzamelt actief informatie over de ontwikkelingen 
 in de samenleving

• betrekt alle lagen van de samenleving
• opereert vanuit een permanent vermogen

• is constant op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen
• is flexibel

• legt openbaar verantwoording af    

de afgelopen jaren steunde

Missie van het Texelfonds

(Foto: Jelle de Boer)

 (Foto: Joël Veldhuizen)

(Foto: Jelle de Boer)
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Hans Wendrich (74 jaar) en zijn 
vrouw Fransje wonen tegen-
woordig in Nijverdal. Ze zijn al 
weer tien jaar van Texel af. Toch 
keren ze af en toe naar het ei-
land terug. ‘Om bij te praten 
met vrienden en bekenden. Om 
nieuwe dingen te bekijken, zoals 
het gemeentehuis en de OSG. 
We hebben altijd een druk pro-
gramma.’

Wendrich was voorheen niet alleen 
directeur van de woningbouwver-
eniging, maar ook voorzitter van 
de Steunstichting (een stichting 
tot steun voor gezinsverzorging en 
bejaardenhulp op Texel). Het kapi-
taal van de Steunstichting is twee 
jaar geleden ondergebracht bij het 
Texelfonds. Nu de Wendrich’s toch 
op het eiland zijn, kunnen we mooi 
even vragen hoe dat allemaal is ge-
gaan. ‘Het inititatief om een stich-
ting op te richten is genomen in 
de 70’er jaren,’ stelt Wendrich. ‘De 
regering begon toen een behoor-
lijke, eigen bijdrage voor de bejaar-
denzorg te vragen en de Texelaars 
Cees Joustra en Joop de Beurs 
waren bang dat niet iedereen dat 
zou kunnen betalen. In 1979 richt-
ten ze de eerste stichting op. Het 
geld kwam binnen met dubbeltjes 
en kwartjes, maar er waren ook 
legaten. Langzamerhand werd 
een flink kapitaal opgebouwd, dat 
deels werd belegd in aandelen. 
Toch werd het in de loop der tijd 
gelukkig niet noodzakelijk om geld 
uit de stichting te putten. De rege-
ring stelde steeds meer financiën 
voor ouderenzorg beschikbaar.’

‘Ik kreeg er persoonlijk mee te 
maken, toen ik voorzitter werd. 
Op dat moment was er  een fusie 
met de vaste wal ophanden, waar 
ik eigenlijk weinig voor voelde. We 
hebben de boot aanvankelijk we-
ten af te houden, de gezinszorg 
van de stichting bejaardenzorg 
losgekoppeld en statutaire wijzi-
gingen toegepast om het kapitaal 
te behouden. Het was geld van de 
Texelaars, vóór de Texelaars. We 
wilden niet dat het door een fu-
sie, die onafwendbaar was, in een 
grote smeltkroes zou belanden.
We kampten daarnaast met een 
neergang in de beleggingen, dus 
hebben we als de bliksem alles 
cash gemaakt. Op een gegeven 
moment stond er zo’n €260.000,- 
op de rekening. Twee jaar geleden 
hebben we contact opgenomen 
met het Texelfonds. Dat bleek al 
snel dé aangewezen instantie om 
ons kapitaal in onder te brengen. 
In  2009 hebben we daar een 
Fonds op Naam gevestigd. Het 
Joustra de Beurs Zorgfonds. Het 
Texelfonds heeft alle administra-
tieve taken, de hele juridische en 
financiële rompslomp overgeno-
men. Het geld is daar in goede 
handen. De rente wordt uitsluitend 
aan zorg besteed. Aangewend 
voor zaken die niet regulier uit de 
zorg kunnen worden betaald. Ons 
uitgangspunt is dus hetzelfde ge-
bleven. Persoonlijk hoop ik dat er 
donaties binnenkomen, die be-
wust aan het zorgfonds worden 
geschonken. De hulpvragen gaan 
in de toekomst vast weer toene-
men.’

Het is zondagmorgen, kwart voor 
twaalf. De maaltijdrijders van Ta-
feltje Dekje zitten in afwachting 
van de rond te brengen ‘dozen’ 
een kopje soep te lepelen in ‘De 
Gasterij’ van De Gollards. Ken-
nen zij het Texelfonds? Hebben 
zij enig idee waar de naam voor 
staat?

‘Ik heb werkelijk geen flauwe no-
tie,’ vertelt Paula van Tongelen  
(59 jaar). ‘Heeft het misschien 
iets met de Tafeltje Dekje rij-
ders te maken? Nee? Omdat 
je het juist aan óns vraagt…’ 
De 70-jarige Berend Wassink, 
die naast haar zit, weet het ook 
niet. ‘Heeft het een verband met 

Landschapszorg of zo? Op de 
één of andere manier denk ik in 
die richting.’ 

‘Nee, nee,’ zegt Wim Witte (69-
jaar). ‘Volgens mij is het Texel-
fonds het resultaat van een fu-
sie. Een samengaan van fond-
sengelden. Van bijvoorbeeld De 

Gollards, de dames Dijt en de 
Doopsgezinde Kerk, om maar 
een paar instellingen te noemen. 
De bestedingen zijn heel divers, 
dat weet ik wél. Als ik het goed 
heb, hebben we voor de ‘veugel-
tjes’ van Ringgroep Korverskooi 
ook eens geld gekregen.’ 

‘Oh. Ik dacht juist dat het een 
fonds voor de allerarmsten was,’ 
meldt de 69-jarige Stijn Geus. 
‘Een fonds dat er voor zorgt dat 
mensen met heel lage inkomens 
te eten krijgen.’ Ook Gery Daal-
der (63 jaar) denkt bij de naam 
Texelfonds aan liefdadigheid.
Maar vraag me niet waarom, het 
is zomaar een gevoel.’ 

Iet Wuis, met haar 80 jaren de 
senior van het gezelschap, ver-
telt de naam Texelfonds wel 
eens in de krant tegen te komen. 
‘Je leest dan dat ze ergens geld 
aan hebben gegeven. Maar hoe 
ze er aan komen, weet ik abso-

luut niet.’ Van de zeven mensen 
aan tafel blijkt alleen de 78-ja-
rige Kees Kok uit Den Hoorn te 
weten waar het Texelfonds voor 
staat. ‘Het is een stichting die 
geld beheert. Als je overlijdt kun 
je je geld aan de stichting schen-
ken, die het totaalbedrag van de 
rente vervolgens verdeelt onder 
de verschillende verenigingen 
op het eiland. Is Jac. Dijt niet 
de voorzitter? Ze zijn heel open 
in wat ze doen. Leggen tot de 
laatste cent verantwoording af.’ 
‘Hoe weet jij dat nou allemaal, 
Kees?,’ vragen zijn tafelgeno-
ten. ‘Jaren geleden heeft er eens 
een heel stuk over in de Texelse 
Courant gestaan. Vandaar….’ 

Als iemand van het keukenper-
soneel komt melden dat de do-
zen klaar staan, komen de rij-
ders als één man uit hun stoelen. 
Genoeg gepraat, er is werk aan 
de winkel!

Hans Wendrich over het Joustra-de Beurs Zorgfonds

‘Het was geld van de Texelaars, vóór de Texelaars’

Kennen maaltijdrijders het Texelfonds?

Hans Wendrich voor de woningen van Jan Dirksoord, zijn laatste project als directeur van de woningbouwvereniging. 
 (Foto: Joël Veldhuizen)

Sandershuus (Foto: Jelle de Boer)

Het Texelfonds is er voor u, voor 
Texelse projecten en voor de kwaliteit 

van de Texelse samenleving.

TESO wenst het Texelfonds succes met de 
verwezenlijking van haar doelstellingen!



7

‘De invloed van de recessie 
op lokale gemeenschapsfond-
sen? Nederland is nog nooit 
zo rijk geweest. De overheid 
heeft door de schuldenlast 
weliswaar minder te besteden, 
maar in ons land zit heel veel 
geld. De komende vijftien jaar 
gaat de grootste vermogens-
overdracht ooit plaatsvinden. 
Het zal wereldwijd om enorme 
bedragen gaan. Getallen die 
nauwelijks op één vel papier te 
krijgen zijn.’

Professor Th. N.M. Schuyt, 
hoogleraar Filantropische Stu-
dies aan de VU te Amsterdam 
is er voor 300 procent van over-
tuigd dat de toekomst voor lo-
kale gemeenschapsfondsen als 
het Texel-fonds, méér dan zon-
nig is. ‘Doe er nog maar twee-
honderd procent bij, als je wilt.’ 

In 2000 werd professor Schuyt 
er op geattendeerd dat lokale 
gemeenschapsfondsen tot de 
snelst groeiende fondsen ter 
wereld behoorden. Wereldwijd 
onderzoek naar deze trend wees 
uit dat de toename een gevolg 
was van een aantal ontwikke-
lingen. ‘Ten eerste zijn de geïn-
dustrialiseerde landen heel rijk. 
Daarnaast hebben we te maken 
met vergrijzing en gezinnen die 
flink kleiner zijn geworden.’ 

‘Dan is er nog het feit dat vooral 
hoger opgeleide Nederlanders 
graag zelf beslissen waar hun 
geld naar toe gaat. Als je kinde-

ren het goed hebben, kun je een 
deel van je vermogen in lokale 
projecten steken.’

Niet nieuw
Op de vraag waarom gemeen-
schapsfondsen de toekomst 
hebben, tuurt hij even door het 
raam van zijn kamer in het Me-
tropolitan aan de Buitenveldert-
selaan. 

‘Nou, op zich is het idee niet 
nieuw. Tot eind jaren ‘60 had 
Nederland op lokaal niveau ei-
gen particulier initatief, met een 
eigen zak met geld. Begin jaren 
‘70 is dat, onder invloed van de 
PvdA-regeringen, allemaal over-
heidsbeleid geworden. Op zich 
prima. Laat zaken als ouderen- 
en gezondheidszorg alsjeblieft 
onder de overheid blijven val-
len. Maar als er bezuinigd moet 
worden, moet je het als overheid 
over een andere boeg gooien en 
ander beleid gaan voeren. Dat 
is niet gebeurd. Er is geen oog 
voor particuliere betrokkenheid.’ 

‘We hebben de filantropie volle-
dig achter ons gelaten en den-
ken nog steeds als een verzor-
gingsstaat. Van het ouderwetse 
idee dat filantropie liefdadigheid 
is, moeten we af. We zijn echte 
subsidiekonijnen geworden in 
dit land.’ 

Verzorgingsstaat
‘De reden waarom gemeen-
schapsfondsen in Nederland zo 
traag van de grond komen,’ stelt 

Schuyt vast, ‘komt omdat de 
grote, maatschappelijke actoren 
die er achter gaan staan, ontbre-
ken. Er is geen betrokkenheid. 
Kom je het woord filantropie ooit 
in een regeerakkoord tegen of 
in de troonrede? Daarnaast is 
de verzorgingsstaat zelf de be-
langrijkste rem. En overheden 
blijven liever eigen baas. Mede-
financiering door particulieren 
geeft natuurlijk een bepaalde 
macht.’ 

‘Omdat de overheid minder te 
besteden heeft, moeten ze zich 
wel meer gaan interesseren 
voor particulieren. Het urgen-
tiegevoel zal toenemen. Weet 
je wie het nu coördineert, dat 
filantropische geld van méér 
dan 4,5 miljard per jaar? De 
afdeling Sanctie en Preventie 
van het Ministerie van Justitie. 
In verband met zwart geld en 
terrorisme. Zo wordt er door de 
regering met filantropie omge-
gaan. Dat is niet helemaal het 
goede signaal.’

Texels eigen
‘Lokale gemeenschapsfondsen 
zijn dus enorm uitdagend en per-
spectiefvol voor de toekomst. 
Eind 2011 vindt er in Maastricht 
een groot congres plaats dat de 
fondsen in Nederland hopelijk 
echt op de kaart gaat zetten.’ 
‘Het Texelfonds is een voorlo-
per. Zodra het Texelfonds door 
de eilandbevolking als “Texels 
eigen” wordt gekwalificeerd, is 
een mooie toekomst verzekerd.’

De filantropie in ons land is 
al eeuwenoud. In de Gouden 
Eeuw was Nederland zelfs het 
meest filantropische land ter 
wereld.

Veel vermogensfondsen en cha-
ritatieve instellingen uit die tijd 
zijn nog springlevend, al zijn ze 
in de loop der tijd aangepast 
aan maatschappelijke ontwik-
kelingen. Zo had het “Sint Geer-
truidsleen” te Abbega, opgericht 
in 1508(!), ten doel afstamme-

lingen van de stichter in staat 
te stellen priester of predikant 
te worden. In de loop der jaren 
werd het een algemeen studie-
fonds, tegenwoordig worden 
beurzen aan studerenden uit 
derde wereldlanden verstrekt. 

Jan Tinbergen ontving in 1933 
een studiebeurs van dit fonds. 
Later zou hij de Nobelprijs win-
nen…

In 1874 werd in Amsterdam het 
fonds ‘Oud Papier’ opgericht. De 
organisatie zamelde oud papier in 
en had werkverschaffing als hoofd-
doel. Kennelijk spraken de werk-
zaamheden van het fonds zo tot 
de verbeelding dat de gevleugelde 
woorden ‘Liefdewerk Oud Papier’ 
anno 2011 nog altijd in gebruik zijn 
om aan te geven dat er vrijwilligers-
werk wordt verricht. Het fonds is 
overigens ook nog steeds actief en 
wel als Fonds op Naam bij het Juli-
ana Welzijn Fonds.

Professor Schuyt, hoogleraar Filantropische Studies

‘Nederland is nog nooit zo rijk geweest’

Oud papier Nobelprijs winnen

’We hebben de filantropie volledig achter ons gelaten,’ constateert profes-
sor Schuyt. (Foto VU Amsterdam)

Hogeberggebied (Foto: Jelle de Boer)

Wij hopen dat het 

net zo diep in de Texelse samenleving 
verankert als de 

es
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Het Texelfonds wordt door de 
Belastingdienst erkend als een 
zogenaamde ANBI. Hierdoor 
kan worden geprofiteerd van 
fiscale faciliteiten als vrijstel-
ling van erf- en schenkbelas-
ting over ontvangen gelden. De 
ANBI-regeling is ooit in het le-
ven geroepen om Goede Doelen 
Fondsen te helpen hun belang-
rijke maatschappelijke functie 
te vervullen. 

Begin 2008 heeft de overheid de 
criteria om als ANBI erkend te 
worden, verscherpt.
De instelling dient het algemeen 
belang en mag geen winstoog-
merk hebben. Dat moet aanne-
melijk gemaakt kunnen worden in 
de statuten, interne regels en fei-
telijke werkzaamheden. Bestuur-
ders mogen geen persoonlijke 
beschikking hebben over het 
vermogen en worden niet voor 
hun werkzaamheden beloond.

Beleidsplan 
De organisatie moet een beleids-
plan hebben waarin staat wat 
men wil bereiken en hoe men dat 
gaat realiseren. Daarnaast moet 
omschreven zijn hoe de noodza-
kelijke gelden worden verworven 
waarbij de kosten in redelijke ver-
houding tot de opbrengsten moe-
ten staan.

Een en ander moet zichtbaar zijn 
in de financiële stukken. De regels 
moeten er voor zorgen dat op 
geen enkele manier met het toe-
vertrouwde vermogen kan worden 
gemanipuleerd, zodat het niet in 
verkeerde handen kan vallen. De 
ANBI-status van het Texelfonds 
garandeert dat uw gelden op een 
juiste manier worden beheerd en 
besteed.

Eenmalig geven
Wanneer u het Texelfonds wilt steunen met een één-
malige schenking kunt u het bedrag overmaken naar 
de bankrekening van het Texelfonds. 

Periodiek schenken
Wilt u een groter bedrag schenken, overweeg dan 
een periodieke gift bij notariële akte. Gedurende 
ten minste vijf jaar schenkt  u eenzelfde bedrag wat  
volledig aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 

Fonds op Naam
U kunt binnen het Texelfonds uw eigen Fonds op 
Naam oprichten tijdens uw leven dan wel na uw 
overlijden. Deze mogelijkheid kan u veel voldoening 
geven temeer omdat u zelf de naam kunt bepalen en 
- binnen de doelstellingen van het Texelfonds - uw 
eigen specifieke doelstelling kunt bepalen. 

Nalaten
U kunt het Texelfonds tot (mede)erfgenaam benoe-
men of een specifiek bedrag nalaten. Het bedrag dat 
u op deze wijze nalaat, wordt toegevoegd aan het 
eigen vermogen van het Texelfonds en benut voor de 
algemene doelstellingen.

Bedrijven
Binnen het Texelfonds kunnen bedrijven hun maat-
schappelijke betrokkenheid vormgeven. Hiervoor kan 
een bedrijfsfonds worden opgericht met een eigen 
specifieke doelstelling. 

Het bestuur van het Texelfonds is graag bereid u te 
informeren over alle mogelijkheden en verdere details. 
U kunt ervan verzekerd zijn dat alles in vertrouwen zal 
worden behandeld en voor zover gewenst in volledige 
anonimiteit.

ANBI Algemeen Nut 
Beogende Instelling 

Mogelijkheden van schenken

 (Foto: Marco Bezoet de Bie)

Graag feliciteren we het 
Texelfonds met deze uitgave. 
Als Texels Estate Plannings-
kantoor willen we het fonds 
- voor het eiland zó van belang - 
van harte aanbevelen!

De term ‘Maatschappelijk Be-
wust Ondernemen is de afge-
lopen tien jaar steeds belang-
rijker geworden. Het betekent 
dat je je als bedrijf niet alleen 
inzet voor je eigen onderne-
ming, maar ook voor de maat-
schappij waar je deel van uit-
maakt.’ Maarten-Jeroen den 
Boer, directeur/eigenaar van 
B&B Van der Vis en Den Boer 
Accountants en Adviseurs aan 
de Abbewaal, is er van over-
tuigd dat ondernemingen een 
positief imago opbouwen als 
ze zich voor de samenleving 

inzetten. ‘Die houding ligt 
goed bij de klant. Het geeft 
een win-win situatie.’

Den Boer licht toe dat de term niet 
moet worden verward met maat-
schappelijk verantwoord onder- 
nemen. 

‘Dat gaat meer over duurzaam-
heid. Hier hebben we het over de 
inzet van bedrijven voor maat-
schappelijke projecten. Dat is 
niet alleen een stimulans voor 
de medewerkers, maar het ver-
betert ook de reputatie van on-

dernemingen. Het vergroot de 
marktkansen, geeft een sterkere 
positie.’

‘Bij B&B vinden we het Texel-
fonds zo belangrijk voor het ei-
land, dat we het fonds van meet 
af aan hebben gesteund. Vanaf 
2004 heeft het fonds onbeperkt 
gebruik mogen maken van onze 
vergaderruimten.’ 

‘B&B faciliteert dus in natura. We 
vinden het een eer ons aan het 
Texelfonds te verbinden. “Er bij 
te horen” als onderneming.’ 

Positief  imago voor bedrijven bij inzet voor samenleving

Colofon

Deze krant is een initiatief van het Texelfonds.
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