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Ook op Texel hebben we om ons heen kunnen zien wat 

onzekerheid, stress, spanning en onmacht doet met 

mensen en met de samenleving als geheel. En dat ter-

wijl we met z'n allen dachten dat we onze zaakjes zo 

goed op orde hadden... Vaak haalt een crisis het beste in 

ons naar boven: solidariteit, steun en zorg voor elkaar en 

een schouder-aan-schouder mentaliteit. Soms – we zijn 

tenslotte geen van allen onfeilbaar – neigen we onder 

druk ook naar tunnelvisie, egoïsme en verwijt.

In een periode van hectiek is het cruciaal niet uit het oog 

verliezen wat je drijft, wat je diepst gevoelde gedachten 

zijn over wat essentieel en waardevol is. Het Texelfonds 

stelt zich als doel om de kwaliteit van de Texelse samen-

leving te versterken. Daar zijn we ook in 2020 zonder 

meer in geslaagd. We hebben ons aangepast aan de 

omstandigheden, maar ons er niet door laten over-

Geen enkele organisatie die een jaarverslag over 2020 

schrijft, kan er omheen: het coronavirus en de impact 

ervan op het doen en laten. En alhoewel ten tijde van dit 

schrijven de crisis mondiaal nog voortwoekert – en het 

dus eigenlijk nog te vroeg is voor evaluerende beschou-

wingen – kunnen we terugblikkend al wel vaststellen 

dat 2020 bijna volledig in het teken van het coronavirus 

stond.

Hoe heeft het Coronavirus het doen en laten van het 

Texelfonds beïnvloed?

Door de overheidsmaatregelen was het voor het bestuur 

van het Texelfonds voor het grootste deel van het jaar 

niet mogelijk om fysiek met elkaar de aanvragen te be-

spreken. Net als de rest van Nederland leerden we digi-

taal vergaderen. Het was een beetje wennen in het be-

gin – de uitdrukking 'je staat nog op mute' was niet van 

de lucht –, maar gelukkig ging het al snel steeds profes-

sioneler en soepeler. Brainstormen over vernieuwingen 

en andere beleidskwesties bleef wel beperkt. Digitaal 

vergaderen leent zich prima voor de afhandeling van 

lopende zaken, maar veel minder voor processen van 

gedachtevorming.

Ook zagen we dat de maatregelen ter bestrijding van de 

verspreiding van het coronavirus een grote invloed had-

den op het verloop van de aangevraagde projecten: 

sommige moesten worden afgezegd, andere werden 

tijdelijk uitgesteld of zelfs een jaar doorgeschoven in de 

hoop op betere tijden. Met name de aanvragen in de 

culturele sfeer leden onder de beperkende maatregelen.

In de loop van het jaar kwamen er ook meer aanvragen 

die betrekking hadden op het bestrijden van de nega-

tieve consequenties van de pandemie. Hoewel we 

sommige aanvragen in 'normale' tijden wellicht wat 

kritischer hadden beoordeeld, hebben we deze ruim-

hartig toegekend, in de gedachte dat het Texelfonds ook 

juist in deze moeilijke tijd steun moest bieden aan de 

Texelse samenleving.

Texelfonds 2.0

Een van de beleidszaken die in 2020 aan bod hadden 

moeten komen, was de verdere uitwerking van het 

thema 'Texelfonds 2.0'. We willen onderzoeken of het 

nuttig en wenselijk is dat er vanuit het Texelfonds zelf op 

bepaalde thema's initiatieven worden ontwikkeld of ge-

stimuleerd. Aan zo'n meer initiërende rol kleven natuur-

lijk allerlei voor- en nadelen, die een zeer zorgvuldige 

overweging vereisen. Door de beperkingen van het 

digitale vergaderen is dit in 2020 nog niet goed uit de 

verf gekomen.

De belangrijkste cijfers van 2020

In 2020 ontving het Texelfonds 37 aanvragen. Een lichte 

daling ten opzichte van 2019, toen er 43 aanvragen 

waren. Van de 37 aanvragen zijn er 3 afgewezen en van 

3 toegekende aanvragen werd uiteindelijk geen gebruik 

gemaakt. Er werd € 92.812 uitgekeerd. 

Het totaal aan baten over 2020 was € 145.741. (€ 64.783 

giften en donaties, € 72.698 beleggingsrendement en

€ 8.260 overige inkomsten). Het belegde vermogen is in 

2020 toegenomen met € 71.633 tot een waarde van

€ 1.378.131.

Wat we hebben geleerd in 2020?

Het blijft belangrijk ons te realiseren dat het leven niet 

maakbaar is; als iets in 2020 als een paal boven water is 

komen te staan, is dat het wel! Dingen die voorheen 

voor onmogelijk werden gehouden, konden soms binnen 

enkele weken worden gerealiseerd, zaken die eerder 

eenvoudig leken, bleken in een mum van tijd te verzan-

den in complexiteit en 'gedoe'.

We hebben met z'n allen de worsteling van onze lande-

lijke politieke bestuurders kunnen volgen in de omgang 

met deze crisis en we hebben kunnen zien hoe onge-

lofelijk complex de wisselwerking tussen bestuur en 

samenleving wordt wanneer deze langere tijd onder 

grote druk komt te staan.

Inleiding
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Nóg stevigere fundamenten

donderen. We hebben meebewogen waar dat nodig 

was, maar stoïcijns vastgehouden aan onze missie. We 

hebben aan de Texels samenleving – en onze aan-

vragers, onze donateurs en schenkers – laten zien dat je 

ook in moeilijke tijden kunt rekenen op het Texelfonds! 

Ik wil het bestuur en iedereen die verder nauw betrok-

ken is bij het Texelfonds bedanken voor hun inzet. We 

hebben het moeilijke jaar 2020 kunnen benutten om 

onze fundamenten nóg steviger te maken dan dat ze al 

waren. Dat belooft veel voor de toekomst!

Jacco Mokveld,

voorzitter Texelfonds.

Texel, mei 2021

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.



Fondsenwerving

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.

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:

• 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.• 

Anno 31 december 2019 zijn bij het Texelfonds zeven 

Fondsen op Naam ondergebracht:

• 2009 Joustra De Beurs Zorgfonds

 Ontvangen bedrag: € 260.000

 Doelstelling: ouderenzorg

 2011 Jeugdfonds•

 Ontvangen schenkingen: € 78.500

 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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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 heeft binnen deze vier werkgebieden 

speciale aandacht voor projecten op het gebied van:

Educatie• 

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 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. 

Fiscale voordelen

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.

Aanvragen

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

Continuïteit van het Texelfonds

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. 
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Het bestuur

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:

• 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

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit deskundigen met 

specifieke expertise en/of netwerk van belang voor het 

functioneren van het Texelfonds.

Leden zijn: Marga Boon, Jan Dogger en Jan Beijert.

Jong Texelfonds

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2020

is als volgt:

Voorzitter Thomas van der Vlerk

Secretaris Maaike de Graaf

Penningmeester Alissa Lamers

Bestuurslid aanvragen Nynke Stuut

Bestuurslid communicatie Mila Clausen

Organisatie

Statutaire doelstelling:

Het leveren van een vernieuwende of versterkende 

bijdrage aan de kwaliteit van leven binnen de Texelse 

samenleving

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

Jaarverslag secretaris 2020

Algemeen
Het bestuur van het Texelfonds vergadert elke derde 

woensdag van de maand. Vanwege de beperkende 

maatregelen overlegde het bestuur vanaf maart 2020 

online. Dat was even wennen, maar de kwaliteit van de 

vergaderingen boette niet in. 

Bestuurszaken
Bestuurswijziging

Op 15 april 2020 trad Jacco Mokveld toe tot het bestuur.

Op 15 april 2020 trad Joke de Boer toe tot het bestuur als 

secretaris. 

Op 15 juli 2020 trad Jan Beijert af; hij droeg zijn functie 

over aan Jacco Mokveld. 

Op 16 december 2020 trad Marion Barth af.

Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit de 

volgende personen:

 Jacco Mokveld, voorzitter•

 Joke de Boer, secretaris•

 Dirk Vinke, penningmeester•

 Joke Kuijper, coördinator Jong Texelfonds•

 Piet Heijnen, coördinator Verrijk je Buurt•

 Joop Rommets, voorzitter PR werkgroep•

 Peter Reijnders, beleid en kennis•

Afscheid van Jan Beijert

Op 15 juli werd tijdens de bestuursvergadering op be-

scheiden wijze afscheid genomen van Jan Beijert, die 

zich met grote betrokkenheid heeft ingezet voor het 

Texelfonds. Mede door zijn inspanningen is het Texel-

fonds naar een hoger plan getild; de organisatie is 

professioneler geworden. Ook dient het Texelfonds, 

dankzij het landelijke netwerk van de oud-voorzitter, als 

voorbeeld van een goed functionerend gemeenschaps-

fonds in Nederland. Een feestelijk afscheid volgde door 

middel van een mooi diner, dat werd thuisbezorgd bij Jan 

en Hetty. Penningmeester Dirk Vinke sprak warme en 

lovende woorden, evenals de nieuwe voorzitter, Jacco 

Mokveld. Zij waren bij Jan en Hetty thuis. De andere 

bestuursleden keken en luisterden online mee, namen 

ieder op persoonlijke wijze afscheid en hieven het glas 

op Jan. Jan trad toe tot de Raad van Advies en blijft 

daarmee nauw betrokken bij het toezicht op het reilen 

en zeilen van het Texelfonds. 

Afscheid van Marion Barth

Marion Barth trad na een periode van vier jaar af en 

stelde zich niet herkiesbaar. Ze vervulde een belangrijke 

rol binnen het bestuur en heeft op uitstekende wijze de 

behandeling van de aanvragen begeleid. Omdat het 

proces van aanvragen nog onderwerp van evaluatie is 

binnen het bestuur, hebben we er vooralsnog niet voor 

gekozen Marion te vervangen.

Texelfonds Compliment
In 2020 is – mede door de maatregelen rond de 

coronapandemie – geen Texelfonds Compliment 

uitgereikt. 

Project Verrijk je Buurt
Naar aanleiding van het 15-jarig jubileum

in 2019 gaf het Texelfonds een cadeau

aan de Texelse samenleving in de vorm

van het project Verrijk je Buurt. Het bestuur

trad in contact met mensen die hun buurt of dorp wilden 

verbeteren. In alle dorpen werden bijeenkomsten belegd. 

Daar kon worden gebrainstormd en konden initiatieven 

worden ingediend. Bestuurslid Piet Heijnen heeft dit 

project op uitstekende wijze gecoördineerd en begeleid. 

Het was een succes! Over heel Texel zijn in de loop van 

2020 mooie initiatieven gerealiseerd. Een aantal initia-

tieven kan als gevolg van de coronacrisis pas in 2021 

worden gerealiseerd.

Joke de Boer, 

secretaris Texelfonds.

Eendenkooi Spang
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Toekenningen per fonds in 2020:

Texelfonds: Lange Juni editie 2020 €  1.675

  Bijdrage in de huisvestingskosten Hospice Texel €  1.500

  Anjerconcert Koninklijke Marinierskapel €  1.000

  Artex Popkorendag €  500

  Gezondheidsbeurs 2020 €  1.000

  Motor voor begeleidingsboot zwemclub ZPC TX71 €  1.600

  Groot onderhoud IJsbaan Oudeschild €  2.500

  New Masters on Tour 2020-2021 €  2.000

  Nieuw meubilair en vloerbedekking dorpshuis De Hof €  2.500

  Aanschaf elektrische strandrolstoel €  2.500

Koninklijke NV TESO: Tweede klok voor kerk Den Hoorn €  5.000

  Documentaire De Waal in WOII €  3.885

  Ondertiteling film Russenoorlog €  1.000

  Historische informatie Bunkers in de duinen €  2.000

  Tentoonstelling en tour Burghtkerk €  5.000

Joustra De Beurs Zorgfonds: Opleidings- en begeleidingskosten zorgvrijwilligers Hospice Texel €  4.500

  Bijdrage in taxikosten ziekenhuisbezoek vrijwilligers i.v.m. coronabeperking €  2.500

Fonds *Lof der Zotheid*: Inrichting en aankleding huizen bewoners Novalishoeve en Tante Jans €  5.000

  Beethoven scratch Texel €  1.000

  Cultuurnacht 2020 €  1.500

  Opera 4-daagse 2021 €  1.500

  Uitvoering Johannes Passion van J.S. Bach door het Texelse koor Amici Cantus €  1.000

Kok-Barendregtfonds: Welzijn van de Texelse jeugd verbeteren €  2.500

  Vervanging CV-ketel Kinderboerderij €  738

In 2020 ontving het Texelfonds 37 aanvragen. Een daling ten opzichte van 2019, toen 

er 43 aanvragen werden ontvangen. Van de 37 aanvragen zijn er drie afgewezen.

Van drie toegekende aanvragen werd uiteindelijk geen gebruik gemaakt. 

Toekenningen en bestedingenJaarverslag Jong Texelfonds 2020

Bij het Jong Texelfonds hebben zich enkele bestuurs-

wisselingen voorgedaan. Het bestuur bestaat nu uit een 

mengeling van nieuw talent en jongeren die al een tijdje 

meedraaien. Daarbij valt op dat de gemiddelde leeftijd 

flink is gedaald. Hieronder stelt iedereen zich voor.

Hoi, ik ben Mila Clausen, ik ben 15 jaar oud en zit in 4 VWO 

op OSG De Hogeberg. Ik ben sinds een half jaar lid 

Communicatie bij het Jong Texelfonds. Ik vind het heel erg 

leuk om te doen en heb in korte tijd veel geleerd over 

besturen en hoe het er precies aan toe gaat binnen een 

bestuur! Wat natuurlijk ontzettend handig voor later is. Ik 

vind ook de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken erg 

leerzaam. Maar het leukste is natuurlijk om te zien dat je 

echt iets voor de Texelse jongeren kan betekenen.

Hoi hoi, ik ben Alissa Lamers, 15 jaar oud en zit ook op de 

OSG, in VWO 4. Ik zit pas sinds kort bij het bestuur als 

penningmeester. Tot nu toe vind ik alles heel erg leuk om 

te doen, de ervaringen die je opdoet en het contact met 

mensen. Ook vind ik het leuk dat ik wat kan bijdragen 

voor de jongeren op Texel.

Hoi, ik ben Thomas van der Vlerk, 15 jaar oud en ik zit in 

de vierde klas van het VWO op OSG De Hogeberg. Ik ben 

sinds afgelopen jaar voorzitter van het Jong Texelfonds, 

daarvoor was ik penningmeester. Ik ben via de bestuur-

klas bij het fonds terechtgekomen en doe het nog steeds 

met veel plezier. Door het besturen leer ik heel veel en 

doe ik veel ervaring op die ik mijn hele leven nog kan 

gebruiken. Ik vind het ook heel leuk dat ik via het Jong 

Texelfonds wat kan doen voor de jongeren op het eiland.

Hoi, ik ben Nynke Stuut, 15 jaar oud en ik zit in 4 VWO op 

de OSG op Texel. Ik ben nu sinds anderhalf jaar bij het 

Jong Texelfonds als lid Aanvragen. Ik heb nu al veel ge-

leerd over besturen en ervaring opgedaan, wat super-

handig is! En ik vind het fijn/leuk om wat bij te dragen aan 

de opties voor jongeren op Texel.

Hoi ik ben Maaike de Graaf, 21 jaar oud en ik ben nu 2,5 

jaar de secretaris van het Jong Texelfonds. Ik studeer 

fysiotherapie in Utrecht en ik zit nu in m'n eerste jaar. Wat 

ik zo leuk vind aan het besturen is dat je veel leert en je 

een verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast is zo'n ervaring 

altijd handig voor later om mee te nemen. Het belang-

rijkste is natuurlijk dat je wat kunt betekenen voor de 

Texelse jongeren. Ik wil alleen dit jaar stoppen, dus we zijn 

nog op zoek naar een nieuwe secretaris!

Toezeggingen

In het jaar 2020 heeft het Jong Texelfonds één toezeg-

ging gedaan. De aanvraag was voor Crazy 88.

Deze zomerse activiteit werd vanuit Artex voor de jeugd 

georganiseerd. De deelnemers kregen opdrachten die zij 

moesten uitvoeren en uiteindelijk waren er leuke prijzen 

voor de winnaars. Wij hebben een deel van de prijzen 

gesubsidieerd.

Het Jong Texelfonds
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Aanvragen (vervolg)

Jong Texelfonds: Crazy 88 op Texel €  1.253

Jeugdfonds: Jeugd sport- en cultuurabonnementen voor de smalle beurs €  750

IJspegelfonds: Extra accu voor bladblazer skatepark €  125

  Projectkosten Verrijk je Buurt €  36.786

Het totaal bedrag in 2020 aan toezeggingen en bestedingen: € 92.812

13. Jaarverslag 2020

Financieel verslag over het boekjaar 2020

Papaverveld bij Den Hoorn

Cultuurnacht Texel - Oosterend (foto Liselotte Schoo)



Zoals de voorzitter in zijn inleiding al aangeeft, stond 

2020 vrijwel volledig in het teken van de coronapande-

mie. Dat bracht vele beperkingen voor de hele samen-

leving met zich mee. Ook het Texelfonds had er last van. 

Zeker in het begin van het jaar was het zeer onzeker wat 

de gevolgen zouden zijn voor het financieel rendement. 

Daarnaast was het moeilijk inschatten hoeveel aan-

vragen van organisaties en/of verenigingen we mochten 

verwachten. Met 37 aanvragen viel dat achteraf enorm 

mee. 

Baten

Het totaal aan baten over 2020 was € 145.741,-. Dit be-

drag is opgebouwd uit € 64.783 aan giften en donaties,

€ 72.698 aan beleggingsrendement en € 8.260 aan 

vrijgevallen toekenningen, rente uit een hypothecaire 

verstrekking en externe bijdragen in de kosten van de 

organisatie. Ondanks de onzekere verwachtingen mogen 

we zeker stellen dat dit een keurig resultaat is.

Rendement

In ons jaarverslag over 2019 gaven wij al aan dat we

– gelet op de te verwachten onzekere economische 

omstandigheden als gevolg van de coronapandemie – 

het weerstandsvermogen extra hebben verhoogd. 

Na een sterke waardedaling van onze beleggingen in 

maart, keerde in april de rust weer wat terug. Uiteindelijk 

hebben we dit jaar met al zijn beperkingen toch nog 

kunnen afsluiten met een positief resultaat van 5,3%. 

Het belegde vermogen nam in 2020 met € 71.633 toe tot 

een waarde van € 1.378.131. Het bestuur heeft besloten 

om 4,5% rendement van de renderende fondsvermo-

gens toe te voegen aan de bestemmingsreserves. Het 

resterende bedrag van € 15.701,- is toegevoegd aan het 

weerstandsvermogen.

Vermogensbeheer

Het vermogen van het Texelfonds werd in 2020 volledig 

duurzaam beheerd door Van Lanschot en de Rabobank. 

Bij beide banken wordt het belegd met een defensief 

risicoprofiel. 

Donaties

In 2020 werden 28 donaties toegekend en deels al uit-

gekeerd. De verdeling over de verschillende fondsen is: 

Uit eigen middelen  € 16.775

Koninklijke NV TESO € 16.885

Joustra & de Beurs Zorgfonds  € 7.000

Jeugdfonds  € 750

Fonds *Lof der Zotheid*  € 10.000

IJspegelsfonds  € 36.911

Kok-Barendregt Fonds  € 3.238

Jong Texelfonds  € 1.253

Fonds Voortgezet Onderwijs Texel € -

Het totaal aan toegekende donaties was  € 92.812

Kosten eigen organisatie

Voor de eigen organisatie, inclusief die van het Jong 

Texelfonds, is in 2020 een bedrag van € 12.370,- 

uitgegeven (2019: € 10.409,-) waarvan € 2.197,- als 

incidenteel kan worden aangemerkt.

Dirk Vinke,

penningmeester Texelfonds.

Financieel jaarverslag over het boekjaar 2020
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Uitvoering Johannes Passion van
J.S. Bach door het Texelse koor Amici Cantus

Luisterplekken/verhalen uit WOII (Toekenning 2019)

Verrijk je Buurt - Afscherming bij de speeltuin hoek Boogerd/Willem van Beierenstraat. 


