




































 

 

 

 

Bestuursverslag 2011. 

 
In 2011 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. 

Naast beoordeling van en besluitvorming over de aanvragen, kwamen ook vele 

andere zaken(beleidsmatig en organisatorisch) aan de orde. 

 In september jaar heeft de TESO weer voor 5 jaar middelen beschikbaar gesteld 

om te besteden aan aanvragers, die projecten of zaken uitvoeren in het kader 

van het behouden en/of verbeteren van het Texels cultureel/natuurlijk erfgoed 

in de meest brede zin. 

 In de vergadering van 29 januari 2011 is besloten het aantal bestuursleden uit 

te breiden naar 7. Dit om meer werkkracht te genereren. 

 In deze vergadering zijn mevrouw N. Ouwehand en de heer S. Oosterhuis 

benoemd tot bestuurslid. Tevens is besloten de heer J. Beijert per 1 juli te 

benoemen tot bestuurslid. 

 In december trad voorzitter de heer A. Albers (volgens het rooster van 

aftreden) af. Volgens de statuten had hij de maximale tijd gefungeerd als 

bestuurslid. In de bestuursvergadering is (met een kleine speech) afscheid van 

hem genomen. 

 De heer J. Beijert is in december benoemd tot voorzitter per 1 januari 2012. 

 In de vergadering van 15 november is besloten mevrouw M. Berndsen per 1 

januari 2012 te benoemen tot bestuurslid. 

 In februari is de Texelfondskrant als bijlage bij de Texelse Courant verschenen. 

 Voor instellingen en verenigingen, die volgens het Texelfonds iets bijzonders 

hebben gedaan, is het Texelfondscompliment ingesteld. Dit maakt het mogelijk 

eenmaal per jaar een bijdrage te geven aan die activiteiten, die niet binnen de 

voorwaarden vallen van de TESOgelden en/of het Joustra en de Beursfonds. 

 Het Texelfonds heeft een bemiddelende rol gespeeld in het verwerven van twee 

schilderijen voor het Maritiem- en Juttersmuseum. 

 In 2011 is de website van het Texelfonds, na dat deze bij een ander bedrijf 

werd ondergebracht, grondig gerenoveerd. Beheer is nu in handen van twee 

bestuursleden. 

 Het geplande Texels filmfestival is na rijp beraad voorlopig in de ijskast gezet. 

 Voor 2012 is een Texelfondsweek gepland, waarin met diverse activiteiten 

bekendheid aan het Texelfonds wordt gegeven. 

 -- ontvangen voor een in te stellen 

Jeugdfonds Texel. 

 -- -- 

verdubbeld. 

 Het streven is het fonds te laten groeien tot 

50.000,- 

 Het rendement van dit fonds wordt besteed aan de doelstellingen van het fonds. 

Deze moeten nog geformuleerd worden. 

 Op de jaarvergadering van de TESO heeft het Texelfonds haar activiteiten 

s en een speech van de voorzitter. 

 In de vergadering van november is het beleggingsstatuut vastgesteld. De 

penningmeester en de voorzitter zoeken in samenspraak met een 

bankmedewerker naar een belegging met het beste rendement en naar 

aanleiding van een voorstel besluit het bestuur. 

 Op verzoek van de heer Albers wordt afgezien van het geven van een 

afscheidscadeau en wordt de waarde daarvan wordt gestort in het Jeugdfonds. 

 Gedurende dit jaar is veel werk gestoken in de herziening van beleidsplannen, 

met name het communicatie- en fondsenwervingplan 2011-2014. Verwacht 

wordt dit in 2012 af te ronden. 

  



 

 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2011: 

voorzitter   de heer J. Beijert 

secretaris   mevrouw C.L. Groen 

penningmeester  de heer D. Vinke 

lid    mevrouw N. Ouwehand 

lid    de heer S. Oosterhuis 

lid    mevrouw M. de Boer-Wijnhof 

lid    mevrouw M. Berndsen 

administratief secretaris de heer J.W. van Zeijlen 

 

 

Fondsen op naam. 

1. Op 18 april 2009 heeft het Maartenfonds zich, als eerste deelfonds, 

aangesloten bij het Texelfonds. De baten zullen ten goede komen aan het 

financieel ondersteunen van activiteiten in en rondom het Maartenhuis op 

Texel. Vooralsnog zijn in dit Fonds geen financiële middelen gestort. 

 

2. Het bestuur van de Stichting tot steun voor gezinsverzorging en bejaardenhulp 

Texelheeft in december 2008 besloten de Stichting te liquideren. Daartoe heeft 

het Texelfonds de rol van vereffenaar op zich genomen. In 2009 is deze 

Stichting officieel opgeheven. De aanwezige geldmiddelen zijn overgemaakt op 

de bankrekening van het Texelfonds. Hiervoor is op 9 oktober 2009 een Fonds 

op-  De baten komen ten 

goede aan het financieel ondersteunen van natuurlijke personen op Texel op 

het gebied van zorg. Uitgangspunt hierbij is dat deze groep zo lang mogelijk 

zelfstandig kan blijven wonen. 

 

3. Twee schenkingen maakten het mogelijk op 15 november 2011 te besluiten tot 

het instellen van het Jeugdfonds Texel. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Raad van Advies. 

In 2011 is twee keer gezamenlijk door bestuur en Raad van Advies vergaderd. 

Hierbij zijn procedurele zaken besproken. 

Daarnaast heeft de RvA een aantal keren in eigen kring over subsidieaanvragen en 

diverse andere zaken besproken 

 

 

Aanvragen. 

In 2011 zijn 22 aanvragen ontvangen. 

Op aanvragen, die in december 2011 ontvangen zijn, is in 2012 besloten. 

14 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de honoreringscriteria. 

 

De aanvraag van Amici Cantus voor de uitvoering van de Johannes Passion is 

afgewezen, besloten is aan dit project het Texelfondscompliment 2012 te 

verstrekken. 

 

Toekenningen aan : 

 Protestantse Waddengemeente Texel, voor het maken van een vitrine voor de 

tentoon te stellen van een sarcofaag. 

 Stichting Ajuin, voor het maken van een cd met Texelse verhalen 

(garantstelling). 

 J. Brouwer, voor het maken en uitbrengen van een boekje over de historie van 

Oosterend. 

 Historische vereniging Texel, voor het maken van een cd met liedjes en 

sketches in het Texels dialect. 

 Protestantse Waddengemeente Texel, voor renovatie en onderhoud van de 

waddenkerk te De Cocksdorp 

 RK Kerk Johannes de Doper te Den Burg, voor renovatie van glas in loodraam 

(het Assenraam). 

 Vogelwerkgroep Texel, voor materialen voor nestkasten voor kerkuilen 

(garantstelling) 

 

Uit het Joustra en de Beursfonds 

 Dorpshuis De Waldhoorn, voor inrichting van het dorpssteunpunt. 

 

 

 

 

    Texel 17 april 2012 

    Het bestuur van de stichting Gemeenschapsfonds Texel 

    de voorzitter,    de secretaris, 

J. Beijert     C.L. Groen 

 

 

  


