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1. Algemeen
De Turing Foundation is een vermogensfonds, opgericht in 2006. De Turing Foundation wil
een bijdrage leveren aan een betere wereld en een betere samenleving, nu en in de
toekomst. Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil kunnen maken en streven
wij naar duurzame resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden aan projecten
die hier aan bijdragen. Deze projecten voeren wij niet zelf uit, maar realiseren wij via
(Nederlandse) partnerorganisaties.
De Turing Foundation kent vier aandachtsgebieden: natuur, onderwijs, kunst en lepra.
De vier aandachtsgebieden hebben elk een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, budget en
geografische focus. In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die binnen
de gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. Aanvragen kunnen het hele jaar worden
ingediend. Binnen de Turing Foundation bepaalt de directie of een project in aanmerking
komt voor financiële steun. De aanvragen die in aanmerking komen worden, voorzien van
een advies van de directie, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt
de definitieve beslissing over het al dan niet honoreren van de aanvragen. Het bestuur komt
iedere drie maanden bijeen.

2. Beleid per aandachtsgebied
I.
Onderwijs
De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden onderwijs bieden dat
hen structureel helpt, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een
bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.
Daarom streven wij naar kwalitatief goed basisonderwijs en het vergroten van de
inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt. Wij richten ons daarbij op twee
focusgebieden:
• Lerarentraining
• Beroepsonderwijs
Budget
Het jaarlijkse bestedingsbudget is vastgesteld op € 800.000 per jaar. Het steven is dit
beschikbare budget gelijk te verdelen over de deelgebieden.
Uitgangspunten & voorwaarden
• Wij steunen onderwijsprojecten die zich richten op:
- het aanleren van basisvaardigheden (basis- en voortgezet onderwijs) en
vaktechnische vaardigheden (beroepsonderwijs);
- het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
• Daarbij is het voor ons van belang dat:
- de projecten worden gedragen en/of uitgevoerd door een lokale organisatie met een
sterk leiderschap en een track record van vergelijkbare projecten;
- de projecten aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden;
- de aanvraag gebaseerd is op een lokaal initiatief, met een door de doelgroep zelf
geformuleerde behoefte en met eigen bijdrage;
- er uit meerdere bronnen financiële steun is gerealiseerd. Onze “onderwijs”
toekenningen zullen daarom meestal een deelfinanciering betreffen.
Geografische focus
Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger en Sierra Leone
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Aanpak
Wij voeren ons onderwijsbeleid bij voorkeur uit via professionele organisaties met een
specifieke onderwijsexpertise. Wij zullen lokale organisaties over het algemeen niet direct
financieren, maar doorverwijzen naar internationale organisaties die werken via lokale
partners. Alleen in bijzondere gevallen waarbij sprake is van een lokaal initiatief met sterke
referenties van andere samenwerkingspartners zullen wij overwegen om de lokale partner
direct te financieren. Langdurige betrokkenheid van die andere partners (inhoudelijk,
financieel en op monitoring gebied) zijn dan belangrijke afwegingsfactoren in onze
besluitvorming.

II.
Natuur
De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in ons ecosysteem. Dit betekent
enerzijds de bescherming van de biodiversiteit in belangrijke habitats. Anderzijds vraagt dit
om een duurzame en respectvolle omgang met de natuur die zowel in huidige behoeften
voorziet als in die van toekomstige generaties.
Daarom streven wij naar de bescherming en het duurzaam gebruik van natuur en haar
(bio)diversiteit. Wij richten ons daarbij op twee werkterreinen:
• Het beschermen en duurzaam omgaan met de kraamkamers van de zee: koraalriffen
en mangroven verdienen daarbij bijzondere vermelding.
• Bestaande druk op natuur verminderen en gedegradeerde gebieden herstellen door
duurzaam landgebruik in de volgende ontwikkelingslanden: Burkina Faso,
D.R. Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger en Sierra Leone.
Budget
Het jaarlijkse bestedingsbudget is vastgesteld op € 800.000 per jaar. Het streven is dit
beschikbare budget gelijk te verdelen over de deelgebieden.
Algemene uitgangspunten & voorwaarden
• Het initiatief heeft concrete natuurdoelen en beschermt of herstelt biodiversiteit.
• De verwachte resultaten zijn meetbaar en staan in verhouding met de kosten.
• De korte- en lange termijn betrokkenheid van alle belanghebbenden is geborgd.
• De toegevoegde waarde van de aanvragende en van de uitvoerende organisatie
overtuigt.
Voorkeuren
• Wij concentreren ons in onze aanpak op die gebieden waar de hoogste concentraties
biodiversiteit zijn; de kraamkamers van de zee.
• We richten ons op initiatieven met een systeemaanpak.
• Wij financieren bij voorkeur slechts 50% van een project.
Geografische focus
Wij ondersteunen projecten op het gebied van duurzaam landgebruik in Burkina Faso, D.R.
Congo, Guinée, Kameroen, Liberia, Mali, Niger en Sierra Leone. Dit zijn landen waarin wij
ook op het gebied van onderwijs actief zijn.
Voor kraamkamers van de zee projecten hanteren wij geen geografische focus.
Aanpak
Wij voeren ons natuurbeleid uit via professionele natuurbeschermingsorganisaties, vanwege
hun kennis, infrastructuur, lokale netwerken en lange termijn doelen en -middelen. Wij zullen
lokale organisaties over het algemeen niet direct financieren, maar doorverwijzen naar
internationale organisaties die werken via lokale partners.
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III.
Kunst
De Turing Foundation wil mensen in Nederland laten genieten van kunst.
Daarom dragen wij bij aan:
a) Het tentoonstellen van beeldende kunst in Nederland
De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het organiseren van
uitzonderlijke tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de
nadruk op het in Nederland tonen van kunstwerken die anders alleen in buitenlandse
musea te zien zijn.
b) Live uitvoeringen van klassieke muziek
De Turing Foundation ondersteunt muziekinitiatieven waarbij de live
muziekuitvoering de hoofdactiviteit is. De initiatieven brengen hoge kwaliteit en
kenmerken zich door een substantieel en bij voorkeur nieuw publieksbereik, een
landelijke uitstraling en een aanzienlijk aantal muziekuitvoeringen. De voorkeur gaat
uit naar muziekfestivals.
c) Nederlandstalige poëzie
De Turing Foundation ondersteunt de Turing Gedichtenwedstrijd en het publiceren
van Nederlandstalige poëzie.
Budget
Het jaarlijkse bestedingsbudget is vastgesteld op € 1.025.000 per jaar. Dit beschikbare
budget is als volgt verdeeld over de werkterreinen:
€ 800.000
€ 150.000
€ 75.000

het tentoonstellen van beeldende kunst (waarvan € 300.000 per jaar wordt
gereserveerd voor de tweejaarlijkse “Turing Toekenningen”)
live uitvoeringen van klassieke muziek
Nederlandstalige poëzie

Algemene uitgangspunten & voorwaarden
• Op het gebied van beeldende kunst financieren wij alleen aanvragen die worden
ingediend door een Nederlands museum;
• Wij willen in een vroeg stadium de beslissende bijdrage kunnen geven en ontvangen
een aanvraag bij voorkeur een jaar voorafgaand aan de start van een tentoonstelling en
zes maanden voorafgaand de start van een muziekproject;
• Projecten zijn voorzien van een gedegen marketingplan;
• Bij tentoonstellingen en muziekuitvoeringen hechten wij aan een reële prognose van het
verwachte aantal bezoekers. Daarom keren wij bij goedkeuring van de aanvraag door
het Bestuur 80% van de donatie direct uit, en de resterende 20% na het daadwerkelijk
behalen van het verwachte aantal bezoekers;
• Voor alle kunstinitiatieven geldt dat ze van hoogwaardige kwaliteit zijn;
• De totale projectbegroting mag niet lager zijn dan € 10.000.
• De Turing Foundation financiert bij voorkeur niet meer dan 50% van de totale
projectbegroting.
Voorkeuren
• Wij hebben een voorkeur voor projecten met een lage kostprijs per bezoeker: er moet
sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de hoogte van de begroting en het
publieksbereik.
Geografische focus
Wij ondersteunen alleen projecten die plaatsvinden in Nederland (daarmee wordt
nadrukkelijk het land bedoeld en niet het Koninkrijk der Nederlanden).
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IV.
Leprabestrijding
De Turing Foundation streeft naar uitroeiing van Lepra als misvormende ziekte.
Daarom dragen wij bij aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vroegtijdig
diagnose en genezing van Lepra.
Budget : € 400.000
Voorwaarden:
• De Leprastichting is onze vaste samenwerkingspartner op het gebied van
leprabestrijding.
Wij ondersteunen alleen onderzoeken die zijn goedgekeurd door De Scientific
Review Committee (SRC) en de Steering Committee (SC) van het Leprosy Research
Initiative (LRI).
Geografische focus:
•

Geen
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3. Financieel
De oprichters van de Turing Foundation hebben de stichting in de periode 2006 tot en met
2009 in totaal € 60 miljoen geschonken. Uit het vermogen van de stichting wordt jaarlijks
een bedrag van € 3 miljoen ter beschikking gesteld voor het verwezenlijken van de
doelstellingen van de stichting. Het jaarbudget betreft een richtbedrag; het bedrag dat
daadwerkelijk wordt uitgegeven is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen, van
het al dan niet feitelijk plaatsvinden van projecten en van de planning en de looptijd van
projecten.

4. Communicatie
De Turing Foundation hecht grote waarde aan transparantie en openheid van zaken. Dit
geldt voor onze eigen werkwijze, maar ook voor de organisaties en projecten die wij
ondersteunen. Wij besteden tijd om aanvragers zo goed mogelijk uit te leggen waarom wij
een aanvraag al dan niet verder in behandeling nemen. Onze website wordt actief beheerd
en biedt uitgebreide informatie over ons actuele beleid en de aanvraagcriteria. Daarnaast
wordt een overzicht gegeven van zowel de lopende als de afgeronde projecten, met waar
nodig en mogelijk een zo recent mogelijke update. Ons jaarverslag wordt steeds met veel
zorg en aandacht gemaakt.
Van projectorganisatie verwachten wij naast de halfjaarlijkse rapportages ook tussentijdse
updates. Vaak worden deze updates voorafgaand aan een bestuursvergadering
opgevraagd, zodat ook het bestuur van de Turing Foundation goed op de hoog blijft van de
voortgang.
Dit is met name belangrijk bij projecten waarbij sprake is van wijzigingen of ontwikkelingen
die de status of projectresultaten kunnen beïnvloeden. Wij verwachten in dat geval tijdige
updates, mogelijke bijsturingen en de overwegingen van de aanvragende en
verantwoordelijke organisatie.
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