Bestuur verslag
Samen één Texel
Samen één Texel is al decennia lang het Texelse fonds, dat zich inzet voor het verbeteren van zorg en
welzijn. De Stichting ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op
Texel. Met een statutair vermogen van meer dan € 8,2 miljoen zijn wij een fonds dat meetelt en
daadwerkelijk het verschil kan maken. Het bestuur van Samen één Texel wordt gevormd door
Texelaars die een brede maatschappelijke interesse hebben en betrokken zijn bij het
maatschappelijke leven op het eiland. Met veel verantwoordelijkheidsgevoel en plezier dragen wij
ons steentje bij aan een mooi en leefbaar Texel.
Terugblik
Er is alle reden om tevreden terug te kijken op het afgelopen jaar; het behaalde resultaat van ruim
€ 690.000 is zeer goed te noemen. Daarnaast is er € 235.000 aan bijdragen uitgekeerd ten behoeve
van diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid op Texel. Projecten en
zaken waaraan wij in 2021 een financiële bijdrage hebben mogen leveren zijn onder andere:
uitbreiding keuken Gollards, attentie vrijwilligers van Tafeltje Dekje, de renovatie en de verbouwing
van de Gollards, Hospice Texel, busritten over Texel voor bewoners verpleeghuis Texel,
Kinderboerderij Texel, zangoptredens Ouderschilder Visserskoor, Voedselbank Texel, het
Maartenhuis (aanpassing huis Brendaan) en kerstattenties voor de leden van Seniorenvereniging
Texel.
Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt ca. € 572.000. In totaal heeft Samen één Texel
93,5 hectare landbouwgrond in eigendom waarvan ruim 18 hectare uitgegeven in erfpacht. Als
onderdeel van het beleggingsbeleid is een woning in 2021 verkocht. Vanuit een gewenste
diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het
bestuur recent besloten verder te investeren agrarische grond op Texel.
Afgelopen jaar werden we blij verrast met een aantal schenkingen van particulieren, een mooi
gebaar van waardering voor onze inspanningen. Het aantal bestemmingsfondsen op naam is
uitgebreid van 3 naar 4, het Palmfonds (label zorg en welzijn) is erbij gekomen .
De geplande aanvang van de renovatie en verbouwing van de Gollards heeft vertraging opgelopen
waardoor het eerste deel van de toegezegde financiële bijdrage van € 175.000 niet is uitbetaald in
2020, maar in 2021. Dit geldt ook voor de reeds in 2018 toegezegde financiële bijdrage voor de
verbouwing van de keuken ten behoeve van Tafeltje Dekje à € 64.000.
Per 1 januari 2022 heeft het bestuur afscheid genomen van de voorzitter Arjen Boerhorst wegens het
bereiken van de maximale zittingstermijn. Arjen was een praktische bestuurder met beide benen op
de grond en met een visie. Hij legde zich als voorzitter onder meer toe op het professionaliseren van
het bestuur, verhoging van transparantie en het vergroten van de naamsbekendheid op een manier
die bij Samen één Texel past. Een dankwoord voor zijn inspanningen is terecht. Steven Bakker is per 1
januari 2022 voorzitter geworden en vanaf die datum is Jacco Boersen aangetreden als
penningmeester en heeft hij daarbij tevens de grondzaken portefeuille overgenomen van Arjen
Boerhorst.

Toekomst
Het gaat goed met de naamsbekendheid van Samen één Texel. Tijdens de eerste
bestuursvergadering van 2022 is voor een bedrag van ca. € 95.000 aan bijdragen toegekend. Het
nieuwe beursjaar verloopt niet positief, de ongerealiseerde resultaten zijn vooralsnog flink negatief.
De verwachtingen voor 2022 zijn gericht op een beperkt negatief rendement over het belegd
vermogen. Door de goede resultaat in 2020 en 2021 is er een buffer opgebouwd voor bijdragen in
2022 en 2023. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor projecten en initiatieven op het gebied
van zorg en welzijn blijven van harte welkom. Daarnaast zal het bestuur ook zelf met voorstellen &
initiatieven komen die leefbaarheid op Texel bevorderen. Belangrijke aandachtpunten blijven de
zorgbehoefte op Texel (met name de ouderenzorg) en meer voorzieningen op Texel voor de
hulpbehoevende Texelaar.
Met belangstelling volgen we de werkzaamheden rond de verbouwing en renovatie van de Gollards.
Daarnaast blijven we in gesprek met organisaties en instellingen, waarbij de nieuwe ontwikkelingen
en uitdagingen ten aanzien van de leefbaarheid op Texel worden besproken. Een samenwerking die
echt gericht is op ontmoeten, preventie, ontlasten en verbinden van zorg en welzijn in het belang van
alle Texelaars. Een algemene uitdaging voor Texel is het realiseren van voldoende woonruimte voor
zorgmedewerkers die op het eiland aan de slag willen. Samen één Texel is voornemens in 2022 een
woning ter beschikking te stellen aan zorgpersoneel en draagt op dit gebied ook een steentje bij.
Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel
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