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Inleiding
Stichting Samen één Texel ondersteunt en initieert projecten op het gebied van
gezondheidszorg, huisvesting en welzijn, die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.
Door een financiële ondersteuning in de vorm van een gift of een lening maken we projecten
mede mogelijk die anders niet tot stand zouden komen.
Doel
Stichting Samen één Texel zag in 1974 het levenslicht door een samenvoeging van de Bakker
Keijserstichting en Algemeen Weeshuis Texel. In 2015 heeft de Texelse Steunstichting St. Jan
haar vermogen ondergebracht bij Stichting Samen één Texel, gelabeld in de vorm van een
bestemmingsfonds onder de naam Steunfonds St. Jan.
De doelstelling van de Stichting is als volgt omschreven:
a. Het verlenen van (financiële) steun aan op Texel werkzame instellingen die beogen de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor met name kwetsbare groepen binnen de
Texelse samenleving in stand te houden of te verbeteren.
b. Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen instellingen en
organisaties die de leefbaarheid op het eiland Texel bevorderen.
c. Het nemen van initiatieven ten behoeve van het welzijn, de gezondheid, de huisvesting,
het financieren daarvan of het (financieel) ondersteunen van initiatieven van andere
organisaties/instellingen die op deze gebieden op Texel actief zijn.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen; voorzitter, secretaris, penningmeester en
leden. De huidige bestuursleden zijn:
A.G. Boerhorst (voorzitter)
V.E. Graaf-van Heerwaarde (secretaris)
S. Bakker (penningmeester)
N.J. Zoetelief (lid)
I.G. Witte (lid)
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In het bestuur dient tenminste één lid zitting te hebben met een financiële achtergrond en
tenminste één lid met een agrarische achtergrond. Overigens geldt voor alle bestuursleden
dat zij een brede maatschappelijk belangstelling moeten hebben en dat ze betrokken zijn bij
het maatschappelijke leven op Texel.
De bestuursleden ontvangen jaarlijks vacatiegeld en een kostenvergoeding conform het
jaarlijks vastgestelde beloningsbeleid.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. Het bestuur kan een volmacht
verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de Stichting binnen de
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Dit is beschreven in artikel 10 van de
geldende statuten. Het bestuur heeft een volmacht gegeven aan de beleggingscommissie
voor de vertegenwoordiging richting ABN-Amro bank en de Rabobank.
Beleid
Het beleid is erop gericht het bestaande vermogen in stand te houden. Het rendement
(minus inflatiecorrectie) dat het vermogen oplevert wordt ingezet om projecten en
initiatieven financieel te ondersteunen. In uitzonderlijke gevallen kunnen, indien door het
bestuur maatschappelijk verantwoord geacht en aansluitend bij de doelstellingen van de
Stichting, de giften die het jaarlijks uit te geven rendement overschrijden, worden verrekend
met de giften in de jaren daaropvolgend.
De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De verplichtingen die
daaruit voortvloeien worden in acht genomen. We streven naar maximale transparantie
waarbij de privacy van schenkers en overige belanghebbenden worden gewaarborgd.
Vanuit de Stichting is tevens continue aandacht voor duurzaamheid.
Beheer Vermogen
Het beleid is erop gericht het bestaande vermogen in stand te houden. Alleen het
rendement van het vermogen wordt uitgegeven aan giften conform de doelstelling, de
verstrekte leningen worden aangemerkt als zijnde een onderdeel van het vermogen.
De ontvangen schenkingen en legaten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de
Stichting, waarvan het jaarlijkse rendement wordt benut voor projecten en initiateven die
bijdragen aan een vitale samenleving op Texel.
De Stichting is in het bezit van onroerende zaken (woningen, recreatief en landerijen) op
Texel en zakelijke rechten (erfpacht) die worden verhuurd dan wel verpacht. Jaarlijks wordt
getoetst of herziening van de huur of (erf)pacht binnen de wettelijke kaders kan worden
toegepast. De geldmiddelen worden conform het beleggingsstatuut belegd in effecten,
obligaties, onroerende zaken + onroerende zakenrechten en voor belegging bestemde
liquide middelen. Daarnaast kunnen leningen verstrekt worden aan instellingen ten behoeve
van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.
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Verstrekte leningen worden jaarlijks geëvalueerd; eventueel worden deze als voorziening
opgenomen in de balans en als zodanig in mindering gebracht op het jaarlijkse rendement.
Zogenaamde ‘gelabelde gelden’ met een speciaal meegegeven bestemming worden in de
jaarrekening als bestemmingsfonds voor het aangegeven project/doel opgenomen. Met
deze mogelijkheid kan een schenker met een eigen fonds op naam iets nalaten aan de
Texelse samenleving en zelf het doel bepalen.
Stichting Samen één Texel maakt gebruik van een beleggingscommissie, bestaande uit de
voorzitter en penningmeester. Dit is vastgelegd in het beleggingsstatuut.
Het beleggingsbeleid van de Stichting is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Het
beleggingsstatuut wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd door het bestuur en indien
nodig aangepast.

Werkwijze
Het bestuur selecteert de projecten die een steunaanvraag hebben ingediend met zorg en
vergadert minimaal 6 keer per jaar. De Stichting heeft op de website een aanvraagformulier
beschikbaar waarmee aanvragen kunnen worden ingediend. Na ontvangst van het
aanvraagformulier wordt door het bestuur getoetst of de aanvraag voldoet aan de
doelstelling van de Stichting en vindt er een inhoudelijke beoordeling plaats.
Het beleidsplan en beleggingsstatuut worden continu bewaakt en zo nodig geactualiseerd in
overeenstemming met de doelstelling van de Stichting en de actuele wet- en regelgeving.
Via de website, nieuwsbrief en persberichten in de lokale media worden de doelstellingen en
toegekende aanvragen van de Stichting en de projecten/initiatieven die financiële steun
hebben ontvangen onder de aandacht gebracht. Bij toekenning van een aanvraag volgen
actieve inspanningen vanuit de Stichting voor media-aandacht in de Texelse samenleving.

Texel, oktober 2020
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