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5. Jaarverslag 2019 

Texel, mei 2020

Bestedingen

Het Texelfonds heeft in 2019 een bedrag van € 84.786 

kunnen besteden aan de Texelse samenleving (in 2018 

was dat € 77.311). Hierdoor konden 37 (31 in 2018) 

prachtige grote en kleine projecten en initiatieven op 

Texel worden gerealiseerd. In dit jaarverslag is de vol-

ledige lijst hiervan opgenomen. 

Rendement/bestemmingsreserves

Het gerealiseerde rendement over 2019 was € 140.684, 

bijna 12%. Het bestuur heeft besloten om hiervan 4% van 

het renderende fondsvermogen toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve. In het verslag van de penning-

meester wordt uitvoerig uitgelegd waarom dit besluit is 

genomen. 

Besluit

Hierbij wil ik onze bestuursleden en de leden van de 

Raad van Advies bedanken voor hun inzet en enthou-

siasme. Tevens wil ik iedereen bedanken die zich op 

enigerlei wijze heeft ingezet voor de Texelse samen-

leving.

Tot slot wens ik namens het Texelfondsbestuur iedereen 

veel sterkte toe in deze moeilijke tijd en spreek daarbij 

de wens uit dat het volgende jaarverslag onder betere 

omstandigheden kan worden uitgebracht. 

Jan Beijert,

voorzitter Texelfonds.

Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de Stichting 

Gemeenschapsfonds Texel, het Texelfonds.

We kunnen terugkijken op een bijzonder en succesvol 

jaar. Niet alleen vierde het fonds zijn vijftienjarig bestaan, 

ook het behaalde rendement en de ontvangen schen-

kingen stemden het bestuur tot grote tevredenheid.

Nog niet eerder werd in één jaar zoveel aan baten 

ontvangen. 

Vijftienjarig jubileum

Op vrijdagmiddag 26 november 2004 zijn in de zaal van 

Hotel Den Burg vijftien personen bijeen, die allen kansen 

en mogelijkheden zien voor het Texelfonds. In die bijeen-

komst wordt de Stichtingsakte gepasseerd, met als 

statutaire doelstelling: 

het leveren van een vernieuwende of versterkende 

bijdrage aan de kwaliteit van leven binnen de Texelse 

samenleving.

De aanwezigen hebben allemaal het vertrouwen dat het 

Texelfonds tot iets groots kan uitgroeien. Bijzonder in dit 

kader is te vermelden dat het eigen vermogen van het 

Texelfonds op 31 december 2004 € 924 bedraagt. 

Inmiddels is er vijftien jaar verstreken en kunnen we 

vaststellen dat die toen uitgesproken hoop is uitge-

komen. De jaarstukken over 2019 laten een eigen 

vermogen van € 1.512.340 zien. Daarnaast heeft het 

Texelfonds in de afgelopen vijftien jaar € 808.468 

kunnen bijdragen aan allerlei initiatieven binnen de 

Texelse samenleving.

Dit prachtige resultaat is te danken aan de voortdurende 

maximale inzet van onze bestuurders en de leden van 

de Raad van Advies, maar natuurlijk ook aan de gewel-

dige medewerking en sympathie vanuit de Texelse 

samenleving. 

Op woensdag 13 november 2019 werd het jubileum 

gevierd met een bijeenkomst in Cinema Texel.

De bezoekers in de tot de laatste stoel gevulde zaal 

genoten met volle teugen van een gevarieerd en 

boeiend programma. Na afloop concludeerde menigeen: 

'Een bijzondere avond.'

Jubileumboek

Ondanks de relatief korte historie heeft het bestuur 

besloten om deze periode van vijftien jaar vast te leggen 

in een boek. Het is een mooi tijdsdocument geworden, 

dat in de toekomst weleens historische waarde zou 

kunnen krijgen. 

Het boek werd op de jubileumavond gepresenteerd 

onder de titel Een geweldig cadeau aan de Texelse 

samenleving. Deze uitspraak deed Bob Bakker bij een 

van de eerste bijeenkomsten van het Texelfonds.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan zijn zoon 

Pieter Bakker.

Zevende Fonds op Naam

Vrijdag 15 januari 2019 werd een nieuw Fonds op Naam 

gevestigd, het Fonds Voortgezet Onderwijs Texel. Het 

vermogen van dat fonds bedraagt € 180.000 en het ren-

dement ervan wordt besteed aan het voortgezet- en 

beroepsonderwijs op Texel. Het is gevormd uit het ver-

mogen van de opgeheven Stichting Voortgezet Onder-

wijs Texel, in 1992 opgericht om het beroepsonderwijs op 

Texel te stimuleren. 

Nalatenschap

Het Texelfonds was als mede-erfgenaam benoemd in 

een nalatenschap. Hieruit ontvingen we een bedrag van 

€ 44.000, voor direct te bestemmen giften. 

Giften 

Ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum ontving het 

Texelfonds een gift van € 50.000 ter aanvulling van het 

Jeugdfonds. Daarnaast werd weer € 50.000 ontvangen 

voor fonds *Lof der Zotheid* voor het Texelse cultuur-

centrum.

Inleiding

4. 

Oprichtingsakte Texelfonds 

Voorzitter Jan Beijert
en zijn voorgangers

Jacques Dijt en 
Andrew Albers

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.



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:

Anno 31 december 2019 zijn bij het Texelfonds zeven 

Fondsen op Naam ondergebracht:

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.

• 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.• 

Fondsenwerving

• 2009 Joustra en De Beurs Zorgfonds

 Ontvangen bedrag: € 260.000

 Doelstelling: ouderenzorg

 2011 Jeugdfonds•

 Ontvangen bedrag: € 26.000

 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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Het Texelfonds heeft binnen deze vier werkgebieden 

speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

Educatie• 

Voorlichting• 

Onderzoek• 

Behoud• 

Vernieuwing• 

Fiscale voordelen

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. 

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 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 

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.

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

Aanvragen

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. 

Continuïteit van het Texelfonds

Gerestaureerde molen Het Noorden
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Voorzitter Jan Beijert

Penningmeester Dirk Vinke

Secretaris Joke Kuijper 

Bestuurslid Marion Barth (aanvragen)

Bestuurslid Joop Rommets (communicatie/

 fondsenwerving)

Bestuurslid Peter Reijnders

Bestuurslid Piet Heijnen

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 

moet zijn. De algemeen geldende competenties voor de 

bestuursleden zijn:

Het bestuur

• 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

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 

is als volgt:

Jong Texelfonds

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

Raad van Advies

Voorzitter Rodny Stolk

Secretaris Maaike de Graaf

Penningmeester Thomas van der Vlerk

Bestuurslid aanvragen Nynke Stuut

Bestuurslid communicatie Hester Marseille

Statutaire doelstelling:

Het leveren van een vernieuwende of versterkende 

bijdrage aan de kwaliteit van leven binnen de Texelse 

samenleving

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen met 

specifieke expertise en/of netwerk van belang voor het 

functioneren van het Texelfonds

Organisatie

Leden zijn: Marga Boon en Jan Dogger

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019

is als volgt:

Jaarverslag secretaris 2019

Koninklijke onderscheiding

Burgemeester Michiel Uitdehaag verraste onze voorzit-

ter Jan Beijert tijdens de jubileumavond met de benoe-

ming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan is al 

jaren met hart en ziel bij het Texelfonds en de Texelse 

samenleving betrokken. Hij heeft zich ingezet voor 

professionalisering van de organisatie en gewerkt aan 

het imago van het Texelfonds, zowel op Texel als daar-

buiten.

Bestuurszaken
Bestuurswijziging

In mei 2019 trad bestuurslid Ellen Bot af. Het bestuur 

benoemde als haar opvolger Peter Reijnders, die al actief 

was voor het Texelfonds als lid van de Raad van Advies.

Algemeen
Het bestuur van het Texelfonds vergadert elke derde 

woensdag van de maand. 

Vijftienjarig jubileum
Op 13 november 2019 werd in Cinema Texel het 

vijftienjarig jubileum van het Texelfonds gevierd. De 

feestelijke en goed bezochte avond was een groot 

succes, met veel boeiende sprekers.

Secretariaat

Vanaf 1 juli 2019 is onder supervisie van secretaris Joke 

Kuijper het secretariaat opnieuw opgezet. Zij kreeg 

ondersteuning van Joke de Boer, die als vrijwilliger 

diverse secretariële taken van haar overnam.

Texelfonds Compliment
De voorzitter reikte op 29 oktober 2019 het Texelfonds 

Compliment uit aan het Alzheimer Café. De cheque van

€ 1.000 werd in ontvangst genomen door Liesbeth Rijk. 

De medewerkers van het Alzheimer Café stelden dit 

cadeau zeer op prijs.

Joke Kuijper,

secretaris.

Jubileumboek

Ter ere van het jubileum heeft het bestuur een boek 

uitgebracht uit met de titel Een geweldig cadeau aan de 

Texelse samenleving. Een waardevol boek vol interviews 

en wetenswaardigheden over het Texelfonds. 

Verrijk Je Buurt

Bestuurslid Marion Barth gaf tijdens de jubileumavond 

de aftrap voor Verrijk je Buurt, een cadeau voor de 

Texelse samenleving. Met als motto 'Het Texelfonds 

trakteert' is het project bedoeld om straten of buurten 

een beetje beter of gezelliger te maken. Per project is 

maximaal € 3.000 beschikbaar. In de eerste maanden 

van 2020 volgden inspiratieavonden in alle dorpen op 

het eiland, waarbij bewoners ideeën konden bedenken 

en/of inleveren. 

2019
Het was een goed jaar. Veel aanvragen zijn gehonoreerd 

en het bestuur is actief op vele terreinen in de Texelse 

samenleving. 

Ondertekening overeenkomst Fonds Voortgezet Onderwijs Texel
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Texelfonds: Bijdrage in de huisvestingskosten Hospice Texel € 2.521

  Aankleding centrum De Koog € 3.000

  Herstel clubgebouw Surfclub Texel € 1.500

  Texelfonds Compliment 2019 € 1.000

  Activiteiten in het kader van het 15-jarig jubileum € 14.078

  50-jarig jubileum Texels Christelijk Mannenkoor € 500

  Bijdrage aan het project de Zoete Toekomst van Texel. € 5.000

  Schaaktafels op de Groeneplaats € 2.000

  Noordhollandse dialectenmiddag op Texel € 300

Fonds *Lof der Zotheid*: Jubileumconcert Texels Christelijk Mannenkoor € 1.500

  Zilveren Camera Fototentoonstelling € 1.500

  Texelse Opera Vierdaagse € 1.000

  Cultuurnacht 2019 € 1.000

  Lange Juni 2019 € 1.500

  New Masters on Tour 2019 € 1.000

Kok-Barendregtfonds: Nieuwe mat Koersbalclub de Cocksdorp € 500

Koninklijke TESO: Documentaire Texelse buitenplaats Brakestein € 2.000

  Georgische opstand in Oorlogsmuseum Texel  € 5.000

  Onderhoud molen De Traanroeier € 3.750

  Uitbreiding collectie Walvisvaardershuisje € 1.500

  Uitgave boek Eiland in de nevel van Lodewijk Dros € 2.000

  Luisterplekken/verhalen uit WOII € 1.000

  Aandeel in jubileumboek 15 jaar Texelfonds € 7.000

Toekenningen per fonds in 2019:

Jaarverslag Jong Texelfonds 2019

Voor, maar ook tijdens de coronacrisis heeft ook het Jong 

Texelfonds niet stilgezeten. In dit jaarverslag daarom ook 

van ons een kort bericht.

In 2019, het tweede volle jaar na oprichting, heeft het 

Jong Texelfonds veel moois weten te bereiken.

Als Nederlands eerste lokale (deel)fonds dat van, voor en 

geheel door jongeren wordt geleid, mogen we zeer trots 

zijn. In het boekjaar 2019 hebben we twee projecten 

mogen steunen: de kerstvoorstelling van de Zand-

tovenaar en de jaarlijkse jongeren Ouwe Sunder Party.

Als jongerenfonds op een eiland is het onvermijdelijk dat 

we bijna jaarlijks van bestuursleden afscheid nemen en 

enthousiaste nieuwe leden welkom heten. Deze voor 

besturen tamelijk snelle omloop zorgt ervoor dat veel 

jongeren kunnen genieten van de bestuurstaken.

In 2019 namen we afscheid van Luna Dral en Martin van 

der Vlist en zijn Nynke Stuut en Thomas van der Vlerk 

aan het bestuur toegevoegd.

Het Jong Texelfonds

Ook wij hebben in november mee mogen vieren met het 

vijftienjarig jubileum van het Texelfonds. Een mooie, 

inspirerende avond, waar jong en oud samen kwamen. 

Na deze avond ontvingen we een anonieme donatie van 

iemand die het Jong Texelfonds een warm hart toe-

draagt. We zijn daar erg blij mee, het geeft ons motivatie 

om door te gaan.

In 2019 ontving het Texelfonds 43 aanvragen. Een stijging ten opzichte van 2018, toen 29 aanvragen werden 

ontvangen.

Van de 43 aanvragen zijn er zes afgewezen, twee ingetrokken en van drie moet nog een besluit worden genomen. 

Samen met de vijf eigen initiatieven van het Texelfonds zijn er in 2019 37 donaties toegekend. 

Reden van afwijzing van een project kan zijn 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. 

Toekenningen en bestedingen

Voorzitter Rodny Stolk tijdens de jublieumavond 

Jongeren Ouwe Sunder Party (foto Texelse Courant)

De Zandtovenaar (foto Evalien Weterings)



12. 

Aanvragen (vervolg)

13. Jaarverslag 2019

Jong Texelfonds: Jeugd Ouwe Sunder Party 2019 € 1.500

  Kerstvoorstelling De Zandtovenaar in de Burghtkerk € 1.000

Jeugdfonds: Mega Fun Gym Festijn 2020 € 600

  SEA Kanoet en speurtocht € 1.000

  Sport- en muziekabonnementen voor de smalle beurs  € 2.000

IJspegelfonds: Texels Legpuzzel Kampioenschap € 200

  Speelschip Vliekotter € 2.000

  Opknappen locatie Voedselbank Texel € 4.000

  Opknappen tennisbanen De Cocksdorp € 2.500

  Speeltoestel Anne Frankstraat € 3.000

  Verzorgen live uitzending van Dodenherdeking 2019 € 2.057

  Theater op Nationale Dodenherdenking 2019 € 1.150

Joustra en De Beursfonds: Upgrade Stint Tafeltje Dekje € 3.025

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel:    Biologieproject 5VWO OSG De Hogeberg € 605

Het totaal bedrag in 2019 aan toezeggingen en bestedingen: € 84.786

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Kunstwerk ‘De Fuik’ van Paulien Valk - Oudeschild

Speeltoestel Anne Frankstraat



Met een totaal aan baten van € 491.643,- was 2019 ook 

financieel gezien een memorabel jaar. Nog nooit eerder 

heeft het fonds in één jaar zoveel aan baten ontvangen. 

Naast de door de voorzitter in zijn inleiding al beschre-

ven € 324.000,- aan grote giften werd een bedrag van

€ 26.959,- ontvangen bestaande uit periodieke schen-

kingen, donaties, vrijgevallen toekenningen en externe 

bijdragen in de kosten van de organisatie en het 

jubileumboek. 

Rendement

Ook het rendement uit het beheerde vermogen van

€ 1.026.289 was met een bedrag van € 140.684 heel 

gunstig. Hoewel dit rendement van bijna 12% uitstekend 

was, heeft het bestuur zich terughoudend opgesteld bij 

het toekennen van rendement aan de bestemmings-

reserves. Bij het samenstellen van het financiële jaar-

verslag over 2019 was de invloed van de coronacrisis op 

de wereldeconomie al enigszins zichtbaar. Te verwach-

ten was dat dit grote gevolgen kan hebben op het 

rendement van het beheerde vermogen. Vanwege deze 

uitzonderlijke situatie heeft het bestuur besloten om 4% 

rendement van de renderende fondsvermogens toe te 

voegen aan de bestemmingsreserves. Het resterende 

bedrag van € 100.965 is toegevoegd aan het weer-

standsvermogen. Dit ter bescherming van het ons 

toevertrouwde vermogen en om een mogelijk negatief 

rendement over 2020 te kunnen opvangen.

Vermogensbeheer

In 2019 heeft het bestuur besloten het beheerde ver-

mogen te splitsen en door twee partijen te laten be-

heren. Naast de Van Lanschot bank is in de maand april 

ook een deel van het vermogen ondergebracht bij de 

Rabobank. Bij beide banken wordt volledig duurzaam 

belegd met een defensief risicoprofiel. 

Hypothecaire lening Hospice Texel

In 2019 werden 37 donaties toegekend en deels al uitge-

keerd. De verdeling over de verschillende fondsen is: 

Uit eigen middelen  € 29.899

Koninklijke NV TESO € 22.250

Joustra & de Beurs Zorgfonds  € 3.025

Jeugdfonds  € 3.600

Fonds *Lof der Zotheid*  € 7.500

IJspegelsfonds  € 14.907

Kok-Barendregt Fonds  € 500

Jong Texelfonds  € 2.500

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel € 605

Het totaal aan toegekende donaties was  € 84.786

Voor de eigen organisatie, inclusief die van Jong 

Texelfonds, is in 2019 een bedrag van € 10.409 uitge-

geven (2018: € 9.263). Incidentele kosten zijn er in 2019 

niet geweest.

Donaties

In juni 2019 heeft het Texelfonds een aandeel genomen 

in een hypothecaire lening aan het Hospice Texel voor de 

aanschaf van het pand Anne Frankstraat 32.

De hypotheek is verstrekt samen met drie andere 

Texelse maatschappelijk betrokken organisaties.

De hypotheek, waarvan het aandeel van het Texelfonds 

€ 50.000 bedraagt, heeft een tijdsduur van 50 jaar tegen 

een jaarlijkse vergoeding van 2% bij achterafbetaling te 

voldoen in jaarlijkse termijnen.

Kosten eigen organisatie

Financieel jaarverslag over het boekjaar 2019

14. 15. Jaarverslag 2019 

Balans per 31 december 2019

Dirk Vinke,

penningmeester Texelfonds.



17. Jaarverslag 201916. 



19. Jaarverslag 2019 

Renovatie speelschip - Oudeschild (aanvraag 2018)

Cultuurnacht 2019 (foto René Pop)

18. 


