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Helaas, er was dit jaar geen projectreis - normaal een 

dankbaar onderwerp voor een voorwoord! Ons werkbezoek 

aan Sierra Leone kwam te vervallen nadat West-Afrika werd 

getroffen door de ernstigste uitbraak van Ebola in de recente 

geschiedenis, een uitbraak die uiteindelijk 50 maal meer 

dodelijke slachtoffers zou eisen dan de (tot dan toe grootste) 

uitbraak in Uganda in 2001.

Zoals verderop in dit jaarverslag zal blijken heeft deze crisis 

zijn weerslag gehad op veel initiatieven die onze stichting 

probeerde te ontplooien in Liberia, Sierra Leone en Guinée. 

Nu de crisis bedwongen is zien we gelukkig dat het soms tot 

uitstel, maar nergens tot afstel heeft geleid.

In ons eigen land investeren wij in heel andere projecten. Het 

gaat hier goed met de beeldende kunst, zowel qua publieks 

interesse als qua kwaliteit. Tentoonstellingsplannen worden 

opvallend ambitieuzer, steeds interessanter en aantrekkelijker 

voor het publiek, en dientengevolge ook steeds succesvoller. 

Het merendeel van de door ons in 2015 ondersteunde ten-

toonstellingen, onder auspiciën van onze kunstdirecteur Ellen 

Wilbrink en projectmonitor Florentine van Waesberge-Six, trok 

ongekend volle zalen. In het Leidse Museum voor Volken-

kunde groeide de tentoonstelling ‘Geisha’ uit tot hun best 

bezochte tentoonstelling ooit. De dubbeltentoonstelling van 

Museum de Fundatie en Rijksmuseum Twenthe over William 

Turner overtrof met 220.000 bezoekers ruimschoots de toch 

al ambitieuze doelstelling van 100.000 bezoekers. ‘De Oase 

van Matisse’ werd met 360.000 bezoekers de best bezochte 

tentoonstelling van het Stedelijk Museum Amsterdam sinds 

haar heropening. En de Munch / Van Gogh expositie in het 

Van Gogh Museum, tenslotte, is met 585.620 bezoekers de 

best bezochte tentoonstelling van heel Nederland geworden.

We organiseerden dit jaar voor de vierde maal de Turing 

Toekenning, onze stimuleringsprijs voor het beste (meest 

unieke, meest interessante, meest verrassende) tentoon-

stellingsplan, die als belangrijkste doel heeft de ambities van 

musea nog verder op te zwepen. Ditmaal stelden we naast de 

toekenning van € 500.000 (die zelfs voor de grootste musea 

spectaculaire mogelijkheden biedt) voor het eerst ook een 

toekenning van € 150.000 beschikbaar waar alleen kleinere 

musea naar mee mogen dingen. 

De jury (ons bestuur) kende deze nieuwe prijs toe aan het 

ambitieuze plan van het Stedelijk Museum Alkmaar om een 

overzichtstentoonstelling te maken – met zeker 30 buitenland-

se bruiklenen - over Caesar van Everdingen, ter gelegenheid 

van het 400e geboortejaar van deze intrigerende, in Alkmaar 

geboren schilder. 

Het half miljoen kenden we toe aan het Fries Museum, voor 

hun tentoonstelling over ‘Sir Lawrence’ Alma-Tadema, de van 

oorsprong Friese schilder die in het Victoriaanse Engeland 

ongekende furore heeft gemaakt. Zijn dromerige, soms ook 

hysterische schilderijen hebben een onuitwisbare invloed 

gehad op hoe men tegenwoordig denkt dat de oudheid er 

vroeger uitzag (Hollywood baseerde vele filmsets op zijn 

werk). Na de eerste wereldoorlog werd hij generaties lang  

verguisd, met een dieptepunt in de jaren zestig toen zijn werk 

bij vraagprijzen van een paar honderd gulden onverkocht 

bleef. Ondertussen is zijn werk geherwaardeerd: onlangs zette 

een doek van hem met 35 miljoen dollar een nieuw 

Slachtoffers Ebola-uitbraak 2014-2016
(Bron: World Health Organisation, 16 maart 2016)

>>>
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veilingrecord voor de Victoriaanse schilderkunst. De tentoon-

stelling is vanaf oktober 2016 in Leeuwarden te bewonderen, 

een feest waarmee de stad zich opmaakt als culturele hoofd-

stad van Europa in 2017.

De Turing Museumbussen die kinderen gratis naar musea 

vervoeren, en die onze stichting 6 jaar heeft gefinancierd, zijn 

nu in goede handen overgedragen. De Museumpleinbus rijdt 

vanaf 2016 met eigen middelen van de musea rond het 

Amsterdamse Museumplein. De Museumbus die we vanaf 

2008 in Rotterdam lieten rijden, wordt voortgezet door de 

Boijmans Vrienden en een particuliere begunstiger.

Onze Zevende Turing Gedichtenwedstrijd trok net als alle 

vorige keren zo’n 10.000 inzendingen. Dit jaar leverde de 

wedstrijd de jongste winnares ooit op, de 20-jarige Else 

Kemps, die sinds ze deze prijs won, elke donderdagochtend 

live een gedicht mag voordragen bij Giel Beelen op Radio 3FM.

Bij de natuurbeschermingstak van de Turing Foundation heeft 

onze directeur voor Natuur en Onderwijs, Minke van Rees, 

de beleidsfocus op biodiversiteit op het land en in de zee veel 

helderder weten te krijgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij 

nu minder duurzame landbouwprojecten ondersteunen, waar 

de nadruk toch vaak op het genereren van inkomsten voor 

arme boeren lag, en hoe nobel dat streven op zichzelf ook is, 

het is niet waar dit budget voor bedoeld was. 

Ook op onderwijsgebied hebben Minke en Chantal Vruggink 

een scherpere focus weten te bewerkstelligen, door per land te 

specialiseren op het belangrijkste tekort: basisscholen, middel-

baar onderwijs, of vakopleidingen. In ál onze focuslanden ligt 

steeds meer nadruk op teacher training.

Wat betreft de leprabestrijding: het beoordelen en volgen 

van onze onderzoeksprojecten wordt elk jaar moeilijker. Wij 

steunen projecten op het gebied van bijvoorbeeld molecular 

viability assays, genetische expressie-profielen, micro-epi-

demiologie, en comparative biomarker transcriptomics. Wij 

danken de Leprosy Relief Initiative en hun onafhankelijke 

Scientif ic Review Committee hartelijk voor hun hulp, niet alleen 

bij het toelichten en beoordelen van dit soort aanvragen, maar 

ook bij het begrijpelijk maken en helder samenvatten van de 

projectresultaten.

Al het goede werk van de Turing Foundation zou niet moge-

lijk zijn zonder onze geweldige staf: Ellen Wilbrink (directeur 

Kunst en Lepra), Minke van Rees (directeur Natuur en Onder-

wijs), Florentine van Waesberghe-Six (monitoring en evaluatie 

van kunstprojecten) en Chantal Vruggink (monitoring en 

evaluatie van onderwijsprojecten). En wij zijn wederom onze 

mede-bestuursgenoten innig dankbaar: Alexander Ribbink en 

Jeroen Davidson, die ons al sinds de oprichting in 2006 met 

intellect en humor bijstaan in de vele honderden beslissingen 

en beoordelingen die jaarlijks met het toekennen en afwijzen 

gemoeid gaan. Dankzij dit team gaan wij met plezier en vol 

vertrouwen ons tienjarig bestaan tegemoet.

Pieter en Françoise Geelen
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De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door het echtpaar Pieter en Françoise 

Geelen en gefinancierd vanuit de opbrengst van de beursgang van het bedrijf 

TomTom. Bij de oprichting werden vier aandachtsgebieden gekozen: NATUUR, 

ONDERWIJS, KUNST en LEPRA. 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 we 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. In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die 

binnen de gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. De vier aandachtsgebieden hebben 

elk een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, budget en geografische focus.

OVER ONS
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Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt een formele 

bevestiging (een toekenningsbrief en/of donatieovereenkomst) met daarin de 

voorwaarden, tussentijdse evaluatiepunten en de vereisten voor het eindverslag. Dit 

document vormt samen met de aanvraag de basis voor de monitoring en evaluatie van 

het project. 

Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 90% van het toegezegde bedrag 

direct ter beschikking. De resterende 10% wordt overgemaakt na goedkeuring van het 

inhoudelijke en financiële eindverslag. 

Voor onze kunstbestedingen geldt dat wij het gehele traject van toekenning tot 

totstandkoming volgen en alle projecten bezoeken. 

De projecten en programma’s in ontwikkelingslanden volgen we via onze (Nederlandse) 

partnerorganisaties. Daarnaast proberen we in ieder geval één keer per jaar een 

projectreis te maken om onze lokale projectpartners te bezoeken. In oktober 2015 

was een delegatie van de Turing Foundation aanwezig bij de presentatie van een 

mangroveprogramma van Wetlands International in Guinée Bissau.

WERKWIJZE
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NATUUR ONDERWIJS
De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in 

ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duur-

zame gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten 

ons specifiek op initiatieven die duurzaam landgebruik in 

tien Afrikaanse landen mogelijk maken en op initiatieven die 

werken aan gezonde kraamkamers van de zee.

De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikke-

lingslanden onderwijs bieden dat hen structureel kan helpen, 

onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt 

een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. 

De Turing Foundation richt zich op het verbeteren van de 

toegang tot kwalitatief goed basisonderwijs en op 

beroepsonderwijs in tien Afrikaanse landen.

ONZE AANDACHTS-
GEBIEDEN
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KUNST LEPRA
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 

genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij 

aan kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere 

publieke aantrekkingskracht op het gebied van beeldende 

kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie. 

Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 

cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de 

ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging 

worden voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de 

verspreiding van lepra.

ONZE AANDACHTS-
GEBIEDEN
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NATUUR
Het wereldwijd beschermen van de kraamkamers 

van de zee en het stimuleren van duurzaam 

landgebruik in tien Afrikaanse landen.

Totaal: € 8.089.406, waarvan € 564.500 in 2015

ONDERWIJS
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief 

goed onderwijs en beroepsonderwijs in 

tien Afrikaanse landen.

Totaal: € 9.137.487, waarvan € 541.358 in 2015

DE TURING 
FOUNDATION 
IN CIJFERS
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 31,2 miljoen 

toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2015 doneerden wij in totaal € 2.681.967 aan goede doelen. Wij ontvingen in 

totaal 323 aanvragen, waarvan 40 aanvragen werden gehonoreerd.

Per 31 december 2015 ondersteunden wij 73 projecten.
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KUNST
Meer mensen laten genieten van kunst in 

Nederland: van beeldende kunst, van 

klassieke muziek en van poëzie.

Totaal: € 8.989.805, waarvan € 1.092.582 in 2015

LEPRA
Het ondersteunen van wetenschappelijk 

onderzoek naar vroege diagnose en 

behandeling van lepra.

Totaal: € 4.672.566, waarvan € 483.527 in 2015
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De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in 
ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duurzame 
gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten ons op 
initiatieven die duurzaam landgebruik in tien Afrikaanse landen 
mogelijk maken en op initiatieven die werken aan gezonde 
kraamkamers van de zee.

NATUUR

PROJECTEN IN: BURKINA FASO – D.R. CONGO – FILIPIJNEN 

GUINÉE BISSAU - INDONESIË - MOZAMBIQUE - NEDERLAND - NIGER 
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DUURZAAM LANDGEBRUIK

De Turing Foundation ondersteunt natuurorganisaties die ‘biodiversity  

hotspots’ beschermen en die droge gebieden vergroenen.

GEZONDE KRAAMKAMERS VAN DE ZEE

Wij ondersteunen natuurorganisaties die belangrijke kraamkamers zoals 

mangrove bossen en koraalriffen beschermen en herstellen.
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PROJECTEN NATUUR

DUURZAAM BEHEER EN HERSTEL ECOSYSTEEM SAHEL

Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie wil een 
groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid te vergroten, erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten terug te brengen. 
Daarvoor zijn interventies nodig die worden uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om 
gebieden van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te herstellen. Daarnaast worden trainingen gegeven over 
duurzame (landbouw)technieken en milieuvriendelijke inkomengenererende activiteiten, zoals bijenhouden en veevoer verbouwen. 
Ook leren de vrouwen houtbesparende ovens te maken, te gebruiken en te onderhouden. 
De Turing Foundation ondersteunde de organisatie al in 2014 met € 28.000 met goede resultaten en daarom wordt de steun voortgezet 
tot 2018. In 2015 is 58 hectare in 20 ‘plots’ omheind, waarmee het totaal op 775 hectare in 112 dorpen komt. In 2015 zijn op 97 hectare 
contourwallen aangelegd tegen erosie en wordt 359 hectare bewerkt via zaï technieken. Inmiddels wordt ruim 5.000 hectare duurzaam 
beheerd.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 25.000 in 2015)
Looptijd donatie  2015-2018

BURKINA FASO

“Turing‘s contribution is very important for Tiipaalga because it helps to support 
the implementation of a global action which takes all facets of sustainable development. 

It is a support that can restore, protect and permit a sustainably use of the natural 
resources that is the bases for livelihoods of rural populations in Burkina Faso.” 

Alain Traore, Coordinator, Tiipaalga
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PROJECTEN NATUUR

IN BEELD BRENGEN VAN DUURZAME ALTERNATIEVEN VOOR LANDGEBRUIK

Greenpeace is een milieuorganisatie die zich inzet voor natuur via onderzoek, overleg en - waar nodig - actie. Greenpeace wil de 
boskap in het Congobekken stoppen en werkt hiervoor samen met lokale organisaties aan wetgeving en opvolging. Door middel van 
aansprekende, herhaalbare en opschaalbare alternatieven laten ze overheid en donoren zien dat economische ontwikkeling ook 
mogelijk is zonder oerbos te kappen. Daarvoor heeft Greenpeace, als een concreet en beter alternatief, het zogeheten ´community 
forestry´ geïdentificeerd. Hierbij worden concessies (gebruikspacht) aan lokale bosgemeenschappen verstrekt die met deze rechten 
hun livelihood en het bos veilig kunnen stellen. In 2015 leverde Greenpeace, namens de gemeenschappen, input aan de overheid voor 
een juridisch raamwerk om dit goed te implementeren. Deze ‘decree’ is begin 2016 ondertekend. Greenpeace helpt vanaf 2016 twee 
gemeenschappen bij de aanvraag van een concessie voor ‘community forestry’. Naar verwachting zal dit het pad effenen voor andere 
gemeenschappen.  

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2015

D.R. CONGO

“This project can turn the hope of local development via sustainable forestry management 
into a reality. The financial support of Turing Foundation is vital for Greenpeace 

to help forest communities take up the responsibility for improving the rational use of 
their own resources and improve their livelihoods.”

Raoul Mondembula, Greenpeace Country Coordinator D.R. Congo
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PROJECTEN NATUUR

FILIPIJNEN MANGROVE REHABILITATIE, 
VERDE ISLAND PASSAGE

Conservation International verricht al ruim 25 jaar waardevol 
werk om de natuur te beschermen en politiek, bedrijfsleven en de 
maatschappij hierbij te betrekken. In samenwerking met de lokale 
Filipijnse bevolking wil Conservation International op de eilanden 
Mindoro en Marinduque in totaal 165 hectare mangrovegebied 
herstellen. Lokale gemeenschappen en overheid leren via diverse 
trainingen over natuurbescherming, waardoor er nog eens ten 
minste 1.000 hectare mangrove en kustgebieden beter beheerd 
en gemonitord worden. Deze capaciteitsversterking in combinatie 
met het creëren van goede politieke randvoorwaarden legt de 
basis voor duurzaam beheer van de mangroven in dit gebied. Het 
project ging pas in juni 2015 van start omdat de cofinanciering 
laat rond kwam. Het gebied is ondertussen in kaart gebracht, 165 
hectare is geselecteerd voor herstel en lokale partijen zijn hierbij 
geconsulteerd en betrokken.

Donatie Turing Foundation € 320.000 (€ 115.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2016

FILIPIJNEN EFFECTIEF HERSTEL VAN MANGROVEN

De Zoological Society of London (ZSL) heeft, naast twee grote 
dierentuinen, tevens een gerenommeerde wetenschaps- en 
natuurbeschermingstak. Ze beheert in ruim 50 landen diverse 
natuurprojecten, waaronder op de Filipijnen. Na de tyfoon Haiyan 
in november 2013 is de interesse in mangroven als effectieve 
kustbescherming op de Filipijnen toegenomen. De overheid heeft 
meer budget en menskracht ter beschikking gesteld om groene 
kuststroken met o.a. mangroven te realiseren. ZSL wil daarom 
via een trainingsprogramma voor onder andere 100 trainers en 
via een nationale conferentie versneld kennis overdragen over 
bewezen effectieve methodes om mangroven te herstellen en te 
beschermen. Dit zal zorgen voor een hoger succespercentage 
van nieuwe aanplant. Het Filipijnse mangrove team trainde in 
2014/2015 maar liefst 506 mensen en leidde 71 trainers op. De 
nationale conferentie was met 143 deelnemers en een afsluitende 
krachtige call for action een succes. Er is duidelijk sprake van een 
groeiend besef van het belang van mangroven op de Filipijnen. 

Donatie Turing Foundation € 70.000
Looptijd donatie 2014-2015
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INDONESIË ASMAT COASTAL WETLAND IN PAPUA

Wereld Natuur Fonds Nederland is onderdeel van het WWF, de 
grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld. WWF is 
werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren in 60 landen, 
waaronder Indonesië. Dit project streeft naar de bescherming 
en het duurzaam gebruik van mangrovebossen langs de zuid-
westelijke kustlijn van het Mimika en Asmat district in Papua. 
Het ontbreekt de overheid en lokale bevolking aan kennis om te 
voorkomen dat mangrove bossen in de toekomst grootschalig 
zullen verdwijnen. WWF Indonesië brengt daarom als basis voor 
beheerplannen de kwetsbare en de aangetaste, gedegradeerde 
gebieden in kaart en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen 
te monitoren via geo-tagging. Zeven gemeenschapsgroepen 
worden getraind om uiteindelijk 80 hectare mangrove gebied te 
herstellen en duurzaam te gebruiken. Daarnaast zorgt WWF er 
ook voor dat natuureducatie in het onderwijscurriculum wordt 
opgenomen zodat kinderen leren over de waarde van mangrove 
gebieden. 

Donatie Turing Foundation € 162.500 (€ 37.500 in 2015) 
Looptijd donatie 2015-2018

GUINÉE BISSAU BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT IN 
HET CACHEU MANGROVE NATURAL PARK

Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een 
focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen en 
de biodiversiteit. Het werk in West-Afrika focust zich onder andere 
op de bescherming van mangrove gebieden. In Guinea-Bissau 
wil Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen 
door beter parkbeheer, herstel van de bufferzone en duurzamer 
gebruik. Naast capaciteitsversterking van het parkmanagement, 
wordt samen met zeven lokale gemeenschappen 200 hectare 
mangroven hersteld en worden betere rijstproductietechnieken 
aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen te gaan. De gemeen-
schappen helpen parkbeheerders met direct beschermingswerk 
door gedegradeerde gebieden te herstellen en duurzame alter-
natieven zoals betere rijstbouwtechnieken toe te passen. Het 
gebied is in oktober 2015 in kaart gebracht en de herstellocaties 
zijn geïdentificeerd. In samenspraak met de gemeenschappen 
worden plannen van aanpak opgesteld.

Donatie Turing Foundation € 350.000 (€ 145.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2018
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PROJECTEN NATUUR

NIGER REGREENING VAN DE SAHEL IN DOGONKIRIA 
EN SOUCOUCOUTANE

Sinds 2010 stimuleren Both Ends en CRESA boeren om op hun 
eigen land bomen en planten te laten groeien. Deze methode 
van ‘Farmer Managed Natural Regreening’ is kosteneffectief en 
dankzij het initiatief is al 621.000 hectare land vergroend. De 
Turing Foundation ondersteunde dit project reeds in de periode 
2010-2013. In de aankomende twee jaar wordt het werk verstevigd 
in Dogonkiria en Soucoucoutane, wat zal resulteren in 500 hectare 
groener gebied. Daarnaast wordt de lokale capaciteit uitgebreid 
om na 2016 zelfstandig het draagvlak verder te vergroten, training 
te geven over beheer en de ontwikkelingen te monitoren en te 
evalueren. Begin 2015 vond de evaluatie plaats van de vorige fase 
en is met dertig stakeholders gestart met een plan van aanpak 
voor de nieuwe fase. Een eerste training vond medio 2015 plaats 
voor 42 trainers uit 21 dorpen, die op hun beurt ieder 20 boeren 
zullen trainen, 840 boeren en nomaden in totaal.

Donatie Turing Foundation € 80.000 
Looptijd donatie 2015

MOZAMBIQUE ONTWIKKELING PONTA DO OURO 
PARTIAL MARINE RESERVE

De Peace Parks Foundation zet zich in voor de bescherming 
van natuurgebieden op grensgebieden in Zuidelijk Afrika. Op 
dit moment zijn er tien Peace Parks, waaronder ‘Ponta do Ouro 
Partial Marine Reserve’, opgezet tussen 2009 en 2013 met behulp 
van de Turing Foundation. Het beheerplan wordt uitgevoerd door 
een capabel team en de lokale bevolking is betrokken. Voordat 
het park echter voldoende inkomsten genereert, bijvoorbeeld uit 
toerisme of andere fondsen, is vervolgondersteuning nodig om 
het beschermwerk te consolideren. 
In 2014 en 2015 draagt de Turing Foundation bij aan materiaal ter 
ondersteuning van de wetshandhaving en de diverse operationele 
kosten. De aangeschafte transportmiddelen hebben duidelijk een 
positief en blijvend effect gehad op het beschermwerk. Er zijn 
minder benzine- en onderhoudskosten gemaakt. Bovendien kun-
nen de parkwachters sneller acteren bij misstanden en een groter 
gebied beslaan om te patrouilleren. 

Donatie Turing Foundation € 110.000 (€ 59.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2015



21

TERUGBRENGEN VAN DE BLAUWVINTONIJN IN DE NOORDZEE

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en het WNF wil dit beschermen door middel van duurzame visserij en het 
realiseren van een netwerk van beschermde zeegebieden. Een aanvullend project is het terugbrengen van de blauwvintonijn in de 
Noordzee. Dit kan enerzijds een enorme boost geven aan het beschermingswerk van de Noordzee en anderzijds een bewijs leveren 
van een gezonder ecosysteem. WNF schept de randvoorwaarden door maatschappelijke en politieke steun te creëren, een terugzet-
programma van tonijn te ontwikkelen en hun kraamgebied, de Middellandse Zee, te beschermen.
De resultaten van 2015 hebben tot een ‘go’- moment voor 2016 en 2017 geleid; er is geen juridische obstructie om vis terug te plaatsen, 
het is kosteneffectiever om dit vanaf Noorwegen te doen in plaats van de Middellandse Zee en er is voldoende draagvlak vanuit de 
maatschappij. WWF zal onder andere verder gestalte geven aan een terugzetprogramma voor de kust van Noorwegen en een digitaal 
meldpunt ontwikkelen voor bijzondere zeediersoorten.

Donatie Turing Foundation € 470.000 (€ 170.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2015-2017

NEDERLAND

“Met hulp van de Turing Foundation kan WNF de uitdaging aangaan de 
meest spectaculaire vissoort, de blauwvintonijn, terug te brengen in onze wateren. 

Een belangrijke stap om van de Noordzee weer een rijke zee te maken.“
Allard Stapel, hoofd externe relaties, WWF-Nederland
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden onderwijs bieden dat hen structureel kan 
helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat 
stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De Turing 
Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in tien 
Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

PROJECTEN IN: BENIN – BURKINA FASO – D.R. CONGO – GUINÉE – 

KAMEROEN – LIBERIA – MALI – NIGER – SIERRA LEONE – TOGO
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KWALITATIEF GOED BASISONDERWIJS

Wij ondersteunen initiatieven in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinée, Mali en 

Niger die zorgen dat meer kinderen beter kunnen leren. Bijvoorbeeld door 

leraren te trainen, betere lesmaterialen en effectievere randvoorwaarden.

BEROEPSONDERWIJS

De Turing Foundation ondersteunt onderwijsorganisaties in Benin,  

Kameroen, Liberia, Sierra Leone en Togo die jongeren formele en non-

formele beroepsopleidingen aanbieden en die hen op weg helpen werk te 

vinden.



24

PROJECTEN ONDERWIJS

BENIN TWEE OPLEIDINGSSCHOLEN VOOR 
ONDERWIJZERS IN PARAKOU

Stichting Hubi & Vinciane ondersteunt streekontwikkeling rond 
de stad Parakou via projecten in gezondheidszorg, economische 
(landbouw) ontwikkeling en onderwijs. Hubi & Vinciane onder-
steunt onder andere twee opleidingsscholen voor onderwijzers. 
Mede door de eerdere bijdrage van de Turing Foundation in 2013 
is de kwaliteit van onderwijs voor 550 studenten verbeterd. Met 
de uitbreiding van een extra lokaal hebben zich in 2015 meer 
leerlingen kunnen inschrijven dan in het schooljaar ervoor. De 
jaarlijkse resultaten zijn positief en zullen naar verwachting verder 
toenemen, waardoor financiële reserves worden opgebouwd en 
de afhankelijkheid van externe fondsen vermindert. Bovendien 
komen er meer gediplomeerde leerkrachten op scholen waardoor 
het onderwijs voor leerlingen verbetert. Voor de bibliotheken op 
beide scholen zijn 500 boeken aangeschaft, waardoor relevante 
informatie beter en sneller beschikbaar is voor student en leraar. 

Donatie Turing Foundation € 19.000 
Looptijd donatie 2015

BENIN BOUW VAN EEN BASISSCHOOL IN FANTA 

Stichting Le Pont is al jaren actief in Benin met projecten op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie. 
Le Pont bouwt jaarlijks een school in samenwerking met de lokale 
bevolking, die zowel financieel als in arbeidsuren nauw betrokken 
is bij de bouw en bij het onderhoud. 
Dit project betreft de nieuwbouw van drie klaslokalen behorend 
bij een basisschool in Fanta, een klein dorp in de provincie Comé. 
Het stenen gebouw vervangt een open constructie van palen 
en stro en draagt direct bij aan verbeterd onderwijs voor de 
schoolkinderen. 
Een jaar later dan gepland is op 20 november 2015 het nieuwe 
schoolgebouw geopend. Een feestelijke gebeurtenis in het bijzijn 
van de Nederlandse ambassadeur in Benin, vertegenwoordigers 
van het ministerie van onderwijs en betrokkenen uit de lokale 
gemeenschap van Fanta.

Donatie Turing Foundation € 12.000 
Looptijd donatie 2014-2015
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PROJECTEN ONDERWIJS

BURKINA FASO TECHNISCH VAKONDERWIJS IN LEO 
EN BOBO-DIOULASSO

Woord en Daad werkt in Burkina Faso al geruime tijd samen met 
de lokale ontwikkelingsorganisatie CREDO. De Turing Foundation 
ondersteunde eerder projecten van hen met goede resultaten. 
CREDO verbetert onderwijsmogelijkheden en de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor Burkinese jongeren door het aanbieden van 
vol- en deeltijds vaktraining en baanbegeleiding. Jongeren kunnen 
op twee vakscholen een kappersopleiding volgen of een opleiding 
in elektro- of metaaltechniek, staalbouw of metselen. Daarnaast 
wordt aan werkende jongeren een kortlopende technische of 
agrarische training van drie maanden aangeboden ter verbetering 
van hun vaardigheden. Vervolgens worden jongeren geholpen, 
via baanbemiddelingsorganisatie SPEDE, bij het vinden van een 
baan en/of getraind in het ondernemerschap. In 2015 hebben 
meer leerlingen een vakopleiding gevolgd dan gepland, onder 
andere dankzij een nieuwe training op het gebied van tegelwerk, 
in samenwerking met FAFPA, een Burkinese overheidsinstelling.

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 40.000 in 2015)
Looptijd donatie 2014-2016

D.R. CONGO ‘ACTIVE LEARNING EN TEACHING’ IN 
KINSHASA

Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie gericht op 
onderwijs. De organisatie ontwikkelde onder meer een speciaal 
trainingsprogramma om leraren op een actieve manier les te leren 
geven, waardoor de stof een stuk beter beklijft en de schoolresul-
taten verbeteren. In D.R. Congo werkt Edukans samen met het 
Leger des Heils en onderwijs-ngo’s aan de introductie van deze 
lesmethode op drie lerarenopleidingen en twaalf basisscholen. 
In totaal worden twaalf docenten van de lerarenopleiding en 48 
basisschoolleerkrachten getraind om deze methode breed te 
verspreiden en ten minste 4.000 leerlingen te bereiken. Het is de 
bedoeling dat na drie jaar de lerarenopleidingen en de ngo’s het 
trainingsprogramma zelfstandig kunnen uitvoeren. De overheid 
wordt vanaf het begin bij het project betrokken om de methode op 
nationaal niveau uitgerold te krijgen. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 25.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2018
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PROJECTEN ONDERWIJS

VERBETERING ONDERWIJSKWALITEIT OP SCHOLEN IN KALEHE, KABARE EN ZUID-KIVU 

War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen in conflictgebieden die getroffen zijn door oorlog. Dit project richt 
zich op ontheemde kinderen die door conflicten onderwijs hebben gemist. De kinderen volgen alleen versneld (catch-up) onderwijs 
over de gemiste maanden, waarna ze vervolgens in de volgende klas van het regulier onderwijs kunnen instromen en niet het hele 
schooljaar over hoeven te doen. De bijdrage van de Turing Foundation is bestemd voor het creëren van vier veilige leerplekken inclusief 
lesmateriaal, deelname van kinderen aan versneld onderwijs en alfabetiseringslessen in combinatie met een vakopleiding en leraren-
training. In het schooljaar 2014-2015 hebben 1.282 kinderen versneld onderwijs gevolgd. Dit zijn minder kinderen dan verwacht, mede 
door de verslechterde veiligheidssituatie in het projectgebied. Daarentegen hebben meer kinderen leren lezen, schrijven en rekenen 
dankzij de alfabetiseringslessen. Deze nieuwe aanpak van versneld onderwijs lijkt aan te slaan in Zuid-Kivu. Het wordt goed ontvangen 
door onderwijsinstanties en de gemeenschap en zal verder worden uitgerold in de regio.

Donatie Turing Foundation € 105.000 (€ 10.000 in 2015)
Looptijd donatie 2012-2015

D.R. CONGO

“In dit project zijn we ons met steun van de Turing Foundation meer gaan richten 
op korte bijscholing in plaats van langdurige parallelle opleidingen voor een 

beperktere groep. Zo kon toegang tot het officiële onderwijs verbeterd en versneld 
worden voor een grotere groep kinderen.”

Esther Obdam, Programme Development Manager War Child in D.R. Congo
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PROJECTEN ONDERWIJS

D.R. CONGO VERSNELD BASISONDERWIJS VOOR TIENERS IN 
HET FIZI DISTRICT, ZUID-KIVU

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar zich een ramp 
of conflict heeft voorgedaan, zoals in het oosten van D.R. Congo. Hier verzorgt ZOA 
een curriculum van drie jaar voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Dit project 
biedt aan jongeren met een leerachterstand de mogelijkheid om via een versneld 
basisonderwijstraject alsnog een vervolgopleiding te kunnen volgen. Dit is een vervolg 
op het eerdere succesvolle onderwijsprogramma van 2010-2013 dat destijds door de 
Turing Foundation werd ondersteund en waarbij bijna 3.500 kinderen alsnog hun basis-
schoolcertificaat haalden. De positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen van het Fizi 
district, maar na consultatie van onderwijsinstellingen blijkt er nog grote behoefte aan 
soortgelijke onderwijsprojecten te bestaan in het district. In schooljaar 2014-2015 
hebben 960 leerlingen onderwijs gevolgd, waaronder 510 meisjes.

Donatie Turing Foundation € 140.000 (€ 45.000 in 2015)   Looptijd donatie 2014-2017

KAMEROEN TEACHER TRAINING EN EEN 
GEMEENSCHAPSBIBLIOTHEEK IN BAMELI 

Stichting AgriDynamic zet zich in om de schoolprestaties te verbeteren door het trainen 
van leraren en door het beschikbaar stellen van beter lesmateriaal. Na goede resultaten 
van een eerder door de Turing Foundation ondersteund project in Bamessing, breidt 
AgriDynamic haar activiteiten uit naar het dorp Bameli. Door een bibliotheek op te zetten 
met alle benodigde lesboeken en door leraren te trainen zullen de 1.270 kinderen van vier 
basisscholen beter kunnen leren. Door de beschikbaarheid van lesmateriaal en leraren 
die onder andere actiever lesgeven, verbeteren de schoolprestaties van de leerlingen, 
daalt het aantal kinderen dat blijft zitten en daalt het aantal kinderen dat uitvalt. 
De bijdrage van de Turing Foundation is bestemd voor capacity building en het trainen 
van leraren. 

Donatie Turing Foundation € 17.000 (€ 10.000 in 2015)   Looptijd donatie 2015-2016

GUINÉE GIRL-FRIENDLY SCHOOLS IN BOKÉ EN KINDIA

De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke internationale speler 
die toegang en niveau van het onderwijs in Guinée wil verbeteren. Dit project betreft het 
verbeteren van onderwijs voor 5.000 leerlingen op twintig scholen in vier rurale gemeen-
schappen in Boké en Kindia. Zo worden 120 leraren getraind in betere lesmethodes en 
een positievere opstelling ten opzichte van meisjes. Door met de gemeenschappen 
schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voeren, wordt de lokale betrokkenheid 
bij het onderwijssysteem vergroot. Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan 
beter onderwijs doordat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen. Vanwege de 
uitbraak van ebola is dit project uitgesteld tot maart 2015. Aide et Action is vervolgens 
gestart met het inventariseren van specifieke trainingsbehoeften van leraren, de voor-
bereiding en invulling van trainingsplannen en het opzetten van schoolprojecten. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2015)    Looptijd donatie 2014-2017
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PROJECTEN ONDERWIJS

KAMEROEN SCHOOLBOEKEN VOOR BASISSCHOLEN 

Knowledge for Children steunt plattelandsscholen in North West 
Region, Kameroen, om het onderwijsniveau voor kinderen van 
6 tot 14 jaar te verbeteren. De organisatie helpt bij de opbouw 
van een goed boekenbestand en traint leraren. Ook wordt een 
boekenfonds opgezet, zodat scholen uiteindelijk zelfstandig hun 
lesboeken kunnen beheren en aanvullen. Uit eigen onderzoek 
van Knowledge for Children is gebleken dat het leesniveau van 
kinderen op de geselecteerde scholen lager ligt dan verwacht. 
Daarom wordt het schoolboekenprogramma in 2015 beperkt tot 
140 scholen - in plaats van de geplande 200 - met extra aandacht 
voor het verbeteren van de leesvaardigheid van de kinderen en 
on-the-job training voor leraren en onderwijsassistenten. 

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 20.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2013-2015

KENIA ONDERWIJS- EN  VOEDSELPROGRAMMA 
VOOR 10.000 SCHOOLKINDEREN IN THIKA

Het Macheo Children’s Centre runt een kindertehuis in Thika en 
steunt verschillende lagere scholen in de nabijgelegen sloppen-
wijken. Dit programma verstrekt aan alle leerlingen een gratis 
maaltijd en schenkt schooluniformen aan de allerarmste kinderen. 
De dagelijkse maaltijd heeft op de betrokken scholen geleid tot 
een toename van het aantal leerlingen en een verbetering in de 
schoolresultaten. 
Macheo wil met dit programma het huidige aantal maaltijden 
uitbreiden tot 10.000 maaltijden per schooldag. De Turing Foun-
dation levert een bijdrage aan het programma gedurende drie 
jaar. Ieder jaar stijgt de eigen bijdrage van Macheo op weg naar 
financiële onafhankelijkheid en daalt de bijdrage van de Turing 
Foundation. De opbrengsten uit de diverse inkomengenererende 
activiteiten nemen gestaag toe, maar nog niet voldoende om de 
begroting rond te krijgen. 

Donatie Turing Foundation € 87.600 (max. € 15.000 in 2015)
Looptijd donatie 2013-2015
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PROJECTEN ONDERWIJS

BEROEPSOPLEIDING VOOR PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN IN RIVER CESS

Children in Crisis is een Engelse ngo die onderwijsprojecten uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone en 
Liberia. Samen met partnerorganisatie FAWE wil Children in Crisis in River Cess aan jong volwassenen een alfabetiseringscursus plus 
een vakopleiding aanbieden voor onder andere kapper, kleermaker en (banket)bakker. De opleiding duurt vier maanden, waarna de 
alumni gedurende twee jaar lang worden begeleid bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Door de uitbraak van ebola en tegenvallende 
projectfinanciering heeft Children in Crisis besloten om het project te verkleinen maar de begeleiding van de leerlingen te intensiveren. 
Er worden minder trainingslocaties opgezet, maar de leerlingen ontvangen nu naast de vaktraining ook begeleiding bij het opzetten 
van een financieel support systeem op gemeenschapsniveau. Na Cestos City (2013) en James Town (2014) zijn in 2015 drie nieuwe 
trainingscentra opgericht in River Cess. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2016

LIBERIA

“This project came to temporary halt in July 2014 due to the outbreak of ebola. 
The Turing Foundation remained committed to the project during the seven month 

suspension in activities. Without their generosity and vision, Children in Crisis could not 
have been able to re-launch the project in February 2015.”

Tom Tyler, fundraising department Children in Crisis



30

PROJECTEN ONDERWIJS

LIBERIA ONDERWIJS VOOR KWETSBARE MEISJES IN PAYNESVILLE, 
MONROVIA EN KAKATA 

Libera is een van de focuslanden van Save the Children. Samen met de lokale ngo THINK 
biedt Save the Children kansarme meisjes een versneld schoolprogramma van twee jaar 
aan, zodat zij vervolgens kunnen instromen in het reguliere (beroeps)onderwijs. Daartoe 
worden speciale ‘drop in’ centra geopend en leerkrachten getraind. Het project volgt de 
meiden tijdens de vervolgopleiding en biedt waar nodig ondersteuning. Als gevolg van 
de ebola uitbraak is dit project tijdelijk stil komen te liggen. Na heropening van de 
centra in juli 2015 hebben 154 meisjes zich aangemeld voor de nieuwe opleiding. 

Donatie Turing Foundation € 100.000
Looptijd donatie 2013-2015

MALI MATERIAAL VROUWENVAKSCHOOL IN BANDIAGARA

Tools to Work reviseert kwaliteitsgoederen in Nederland en draagt kennis over om 
lokale revisie en onderhoud van deze goederen mogelijk te maken. Zo helpen ze kleine 
bedrijven en vakonderwijs in ontwikkelingslanden aan gereedschap en machines. Voor 
dit project levert Tools to Work 120 fietsen en 30 naaimachines plus bijpassende gereed-
schapssets aan een vrouwenvakschool in Bandiagara. Jaarlijks bekwamen 100 vrouwen 
zich in het maken en repareren van kleding. Bovendien worden er nog eens veertien 
vrouwen opgeleid om de goederen te kunnen reviseren en onderhouden, waarmee ook 
zij een eigen inkomen kunnen verdienen. De Turing Foundation levert een bijdrage aan 
de revisie en verscheping van fietsen en naaimachines en aan de lokale training van 
kennisoverdracht. In oktober 2015 zijn de materialen aangekomen in Bandiagara. Door 
de onrustige situatie eind 2015 is de naaitraining uitgesteld tot begin 2016. 

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd donatie 2014-2015

MALI VERSNELD ONDERWIJSPROGRAMMA VOOR 
KINDEREN IN HET MÉNAKA DISTRICT 

Stichting Vluchteling geeft noodhulp aan vluchtelingen, biedt ondersteuning bij het 
terugkeren naar het land van herkomst en helpt bij de wederopbouw, onder andere op 
het gebied van onderwijs. Door onlusten rond Ménaka sinds 2012 waren kinderen veelal 
verstoken van onderwijs. Dankzij het versnelde onderwijsprogramma krijgen nu 810 
kinderen de kans om de gemiste lessen in te halen en vervolgens door te stromen naar 
regulier onderwijs. Daarvoor worden leden van schoolmanagement comités getraind 
en ondersteund om hun rol goed te vervullen, 27 leercentra worden beschikbaar gesteld 
door lokale gemeenschappen en leraren worden getraind om het lesprogramma te 
kunnen geven. De Turing Foundation draagt bij aan projectmaterialen en trainingen.

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2015
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PROJECTEN ONDERWIJS

ONDERWIJSPROGRAMMA IN TAHOUA DISTRICT

Concern Worldwide is een humanitaire organisatie met kantoren in Ierland, Groot Brittannië en de VS en lokale teams in de 25 landen 
waar zij werkzaam zijn. Sinds 2003 is Concern Worldwide actief in Niger, waar de focus wordt verlegd van het realiseren van klaslokalen 
en voorzieningen naar het verbeteren van onderwijs. Zo wordt lesmateriaal ontwikkeld en worden leraren getraind – onder andere 
met behulp van videomateriaal - om beter les te kunnen geven. In 2015 is een trainingstool en docentenhandleiding ontwikkeld voor 
tweetalig onderwijs: Frans en Hausa, de moedertaal. Concern betrekt de gemeenschappen en overheid bij het project door op 33 van 
de 40 projectscholen managementcomités op te zetten en door het begeleiden van onderwijsinspecteurs bij hun werk. Ook ontwikkel-
en ze in overleg met scholen, leraren en ouders gedragsregels om een veilige en gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren.

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2017

“The contribution from the Turing Foundation is helping to ensure that young boys and 
girls get the opportunity to realise their potential and in turn better contribute to the 

development and future of Niger... Through the provision of teacher training and on the 
job coaching, the Turing Foundation has helped improve teacher performance 

and in turn pupil engagement.”

Susan Finucane, Niger & Chad desk officer Concern Worldwide

NIGER
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PROJECTEN ONDERWIJS

NIGER SPEED SCHOOLS VOOR JONGEREN IN 
DOSSO EN TILLABÉRI 

De Strømme Foundation is een Noorse ontwikkelingsorganisatie 
die zich richt op microfinanciering en onderwijs. De organisatie 
is werkzaam in dertien landen wereldwijd, waaronder Niger. Na 
de succesvolle type 1 speed schools voor jonge kinderen, heeft 
de Strømme Foundation type 2 speed schools ontwikkeld. Deze 
speed schools richten zich op oudere kinderen van 13 en 14 jaar 
die geen basisonderwijs hebben gevolgd. Middels een intensief 
onderwijsprogramma wordt zes jaar basisonderwijs in twee jaar 
aangeboden. Zo krijgen ook oudere kinderen de kans om door te 
stromen naar voortgezet onderwijs. 
De Strømme Foundation heeft samen met lokale organisaties tien 
speed schools type 2 opgezet in Dosso en Tillabéri. In 2015 zijn 
leraren getraind, scholen voorzien van lesmateriaal en hebben 
zich 242 kinderen aangemeld. Helaas vallen de resultaten tot nu 
toe tegen; slechts 57 % van de kandidaten wist hun examen te 
halen, waardoor de projectbegroting naar beneden is bijgesteld. 

Donatie Turing Foundation € 115.000 (€ 55.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2016

SIERRA LEONE VERBETERING ONDERWIJSKWALITEIT 
IN HET KONO DISTRICT

Action Aid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die in 45 
landen de toegang en de kwaliteit van het onderwijs wil vergroten. 
In Sierra Leone organiseert Action Aid trainingen voor leraren in 
betere lestechnieken met behulp van beter lesmateriaal. Hierdoor 
verbetert de kwaliteit van onderwijs voor 850 leerlingen van drie 
basisscholen. Action Aid verzorgt ook speciale trainingen voor het 
schoolmanagement om zo hun positie te versterken ten opzichte 
van de onderwijsinstanties. 
In en rond de scholen ervaren meisjes vaak een achtergestelde 
en onveilige situatie. Om dit te verbeteren worden radioshows 
en workshops ingezet en meidenclubs opgericht. Inmiddels zijn 
14 niet-opgeleide onderwijzers geselecteerd en gestart met het 
driejarige ‘distant education programme’ en zijn drie meidenclubs 
opgericht met in totaal 150 leden. 

Donatie Turing Foundation € 95.000 (€ 50.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2016
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SIERRA LEONE LERARENOPLEIDINGEN RURAAL 
BASISONDERWIJS IN TAMBAKHA

Street Child zet zich in om de meest kwetsbare kinderen in Sierra 
Leone goed onderwijs te laten volgen op 30 projectlocaties die 
verspreid liggen door het hele land. Dit project speelt zich af 
in Tambakha, de noordelijkste provincie van Sierra Leone, een 
gebied dat gelukkig niet hard getroffen is door de ebola-uitbraak. 
Daardoor kon het aantal geplande projectactiviteiten volledig 
worden uitgevoerd. In Tambakha krijgen 4.000 kinderen toegang 
tot goed onderwijs, dankzij de training van 100 leraren en de 
bouw van 20 onderwijsstructuren in 60 gemeenschappen. En 
dit alles in samenwerking met de lokale bevolking. Het totale 
trainee-opleidingstraject voor leraren duurt drie jaar, met een 
overheidskwalificatie als afsluiting. In 2015 zijn er een aantal 
gemeenschapsschooltjes gerenoveerd of herbouwd en inkomens-
genererende activiteiten opgestart.

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 36.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2014-2016

SIERRA LEONE TOEGANG TOT KWALITATIEF GOED 
ONDERWIJS IN HET KAILAHUN DISTRICT

In Sierra Leone is het aantal kinderen dat regulier onderwijs 
volgt bijzonder laag, vooral meisjes gaan nauwelijks naar school. 
Dankzij dit onderwijsproject van Plan Nederland krijgen 1.500 
kinderen, waarvan de helft meisjes, toegang tot kwalitatief goed 
onderwijs. Het project bestaat uit de bouw van een school in 
Kailahun en trainingen voor 50 leraren, 75 medewerkers van de 
overheid en het schoolmanagement. Daarnaast worden ouder-
comités opgericht en wordt gewerkt aan de lokale bewustwording 
van het belang van scholing van kinderen in het algemeen en van 
meisjes in het bijzonder. 
Kailahun was één van de eerste regio’s waar het ebola-virus 
opdook. De bouwactiviteiten van school en lerarenwoning zijn 
desondanks gerealiseerd en trainingsactiviteiten zijn medio 2015 
hervat. Via bewustwordingsbijeenkomsten en schooljeugdclubs 
wordt geprobeerd om kinderen, met name meisjes, weer terug op 
school te krijgen.

Donatie Turing Foundation € 145.000 (€ 45.000 in 2015) 
Looptijd donatie 2013-2015



34

De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 
genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere publieke 
aantrekkingskracht op het gebied van beeldende kunst, klassieke 
muziek en Nederlandstalige poëzie. 

KUNST

PROJECTEN IN: NEDERLAND
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BEELDENDE KUNST: TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA

De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren 

van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de 

nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen. 

KLASSIEKE MUZIEK: LIVE UITVOERINGEN / MUZIEKFESTIVALS

De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten 

genieten van kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van klassieke muziek. 

Wij hebben daarbij een voorkeur voor muziekfestivals met een landelijke 

uitstraling en met een aanzienlijk aantal uitvoeringen.

POËZIE: DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD EN BIJZONDERE 

PUBLICATIES VAN NEDERLANDSTALIGE POËZIE

De Turing Foundation wil meer mensen in aanraking brengen met en laten 

genieten van Nederlandstalige poëzie. Wij organiseren daarom jaarlijks 

de Turing Gedichtenwedstrijd en dragen bij aan de totstandkoming van 

bijzondere poëzie-uitgaven.
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘GEVAAR & SCHOONHEID. TURNER EN DE TRADITIE VAN HET SUBLIEME’, 
MUSEUM DE FUNDATIE EN RIJKSMUSEUM TWENTHE

Museum de Fundatie en Rijksmuseum Twenthe organiseerden van 5 september 2015 t/m 4 januari 2016 een dubbeltentoonstelling 
over William Turner (1775 - 1851), de belangrijkste kunstenaar van de Engelse Romantiek. Turner staat bekend als schilder die zijn tijd 
ver vooruit was, vanwege zijn experimentele schildertechnieken en gebruik van licht en kleur. Ruim 40 schilderijen en aquarellen van 
Turner werden thematisch gecombineerd met oude meesters die hem inspireerden (o.a. Ludolf Bakhuizen, Aelbert Cuyp en Claude 
Lorrain) en met werk van moderne en hedendaagse kunstenaars (o.a. Vincent van Gogh, Gustave Courbet, Mark Rothko en Raquel 
Maulwurf) die door hem geïnspireerd werden. De getoonde werken werden ingedeeld naar de vier elementen, die Turner op een haast 
wetenschappelijke wijze bestudeerde. In Zwolle stonden ‘water’ en ‘vuur’ centraal; in Enschede draaide het om ‘land’ en ‘lucht’. De 
dubbeltentoonstelling was zeer succesvol en trok 127.635 bezoekers in Museum de Fundatie en 92.196 in Rijksmuseum Twenthe.

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 80.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2016
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‘BARBARA HEPWORTH. SCULPTURE FOR A MODERN 
WORLD’, KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

Het Kröller-Müller Museum organiseerde 50 jaar na de laatste 
expositie van haar werk in Nederland opnieuw een overzichtsten-
toonstelling over Barbara Hepworth (1903-1975). De opstelling gaf 
een overzicht van de bescheiden stenen sculpturen uit de begin-
periode van Hepworth tot de ambitieuze latere bronzen beelden, 
die deel uitmaken van de grote sculptuurcollecties in de wereld. 
De bijzondere eigen Hepworthcollectie van het Kröller-Müller 
Museum werd omlijst door belangrijke buitenlandse bruiklenen.
De tentoonstelling was te zien van 28 november 2015 t/m 17 april 
2016 en trok een recordaantal van 113.275 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2015-2016

‘DE OASE VAN MATISSE’, 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Henri Matisse (1869-1954) was een van de belangrijkste en 
invloedrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw en een van de 
grondleggers van de moderne kunst. Gedurende de laatste jaren 
van zijn leven bekwaamde Matisse zich in het vervaardigen van 
kleurrijke collages van uitgeknipte stukken papier (découpages). 
Het Stedelijk Museum organiseerde van 27 maart t/m 16 augustus 
2015 een kleurrijke tentoonstelling over deze knipsels, waarbij het 
topstuk ‘La perruche et la sirène’ uit de collectie van het museum 
centraal stond. De knipseltentoonstelling werd ingeleid door een 
chronologische overzichtstentoonstelling met eerder werk van 
Matisse en ingebed in de vaste opstelling van het Stedelijk met 
werken van tijdgenoten. De tentoonstelling trok ruim 360.000 
bezoekers en was daarmee de best bezochte tentoonstelling van 
het Stedelijk Museum sinds de heropening in 2012. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 
Looptijd donatie 2014-2015

PROJECTEN BEELDENDE KUNST
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‘MUNCH: VAN GOGH’, VAN GOGH MUSEUM

De beroemde kunstenaars Vincent van Gogh (1853-1890) en Edvard Munch (1863-1944) staan beiden bekend om hun emotioneel 
geladen schilderijen en tekeningen, hun persoonlijke en vernieuwende stijl en hun getormenteerde leven. Beiden streefden naar een 
modernisering van de kunst en ontwikkelden daarbij een universele, expressieve beeldtaal. Het Van Gogh Museum organiseerde in 
nauwe samenwerking met het Munch Museum in Oslo de tentoonstelling Munch : Van Gogh, waarin de artistieke verwantschap 
tussen de kunstenaars centraal stond. 
De tentoonstelling was te zien van 25 september 2015 t/m 17 januari 2016, trok ruim 588.000 bezoekers en was daarmee de best 
bezochte tentoonstelling in Nederland van 2015. Maar liefst 28% van het totaal aantal bezoekers was afkomstig uit Nederland; dat is 
een verdubbeling van het percentage Nederlanders dat normaal het Van Gogh Museum bezoekt.

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 50.000 in 2015)
Looptijd donatie  2014-2016

PROJECTEN BEELDENDE KUNST
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IDFA 

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 
is het belangrijkste documentairefestival ter wereld. Uit de ruim 
3.500 internationale documentaires die jaarlijks verschijnen 
worden circa 300 documentaires geselecteerd voor het festival, 
waarmee een overzicht wordt geboden van het wereldwijde 
aanbod. Een van de opvallendste themaprogramma’s in 2015 
was ‘The Good, The Bad and The Radical’, dat was gewijd aan de 
extreme ontwikkelingen in de maatschappij. De 28ste editie van 
het IDFA was wederom succesvol; het aantal bezoeken groeide 
van 250.000 in 2014 naar 270.000 in 2015.

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 15.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2017

TURING MUSEUMPLEINBUS, VAN GOGH MUSEUM, 
RIJKSMUSEUM, STEDELIJK MUSEUM 

Sinds 2012 zijn met de Turing Museumpleinbus ruim 65.000 
schoolkinderen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Flevoland en Utrecht vervoerd naar de drie grote musea aan het 
Museumplein om kennis te maken met de museumprogramma’s 
over de Gouden Eeuw, Vincent van Gogh en De Stijl. De Turing 
Foundation was in de periode 2012-2014 hoofdbegunstiger van 
dit succesvolle project en besloot tot een extra bijdrage in 2015. 
Dankzij deze bijdrage konden de musea de tijd overbruggen die 
nodig was om de financiering van het project in de toekomst 
veilig te stellen. Het project wordt inmiddels door de drie musea 
voortgezet vanuit eigen middelen.

Donatie Turing Foundation € 70.000
Looptijd donatie 2015

PROJECTEN BEELDENDE KUNST
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

AANKOOP ‘DE DOORBRAAK VAN DE SINT ANTHONISDIJK’, JAN ASSELIJN, RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

In februari en maart 1651 trof noodweer de Nederlandse kust, waarbij duizenden mensen omkwamen. Door de Sint-Pietersvloed 
op 4-5 maart braken verschillende dijken door en kwam een groot deel van Amsterdam en omgeving onder water te staan. De grote 
dijkdoorbraak van de Sint-Anthonisdijk maakte diepe indruk, ook op verschillende kunstenaars. Ooggetuige Jan Asselijn schilderde 
destijds verschillende versies van de ramp waarvan het schilderij ‘De doorbraak van de Sint Anthonisdijk’ de meest dramatische is. 
Dit schilderij - pas onlangs ontdekt nadat het eeuwen deel uitmaakte van de privé-collectie van een Franse familie - is een bijzondere 
aanwinst op de bestaande collectie van het Rijksmuseum. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 
Looptijd donatie 2015
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AANKOOP ‘TALMOEDISCHE ANATOMIE’, 
MEIJER DE HAAN, JOODS HISTORISCH MUSEUM 

Het Joods Historisch Museum heeft haar collectie verrijkt met het 
schilderij ‘Talmoedische Anatomie’ (1880) van Meijer de Haan. 
Het schilderij, dat in de volksmond ook wel ‘Is de kip koosjer?’ 
wordt genoemd, is een allegorisch genrestuk en een belangrijk 
werk uit het Joodse oeuvre van Meijer de Haan. Het leven en de 
loopbaan van deze bijzondere kunstenaar is exemplarisch voor de 
emancipatie van de Joodse bevolkingsgroep in de 19e eeuw. De 
aanwinst is een lang gekoesterde wens van het museum, en een 
bijzondere aanvulling op de collectie van het museum. 

Donatie Turing Foundation  € 10.000 
Looptijd donatie  2015

RESTAURATIE ‘JARDIN D’ÉMAIL’, 
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM 

De kunstenaar Jean Dubuffet (1901-1985) ontwierp in 1974 een 
bijzonder object voor de tuin van het Kröller-Müller Museum: 
de Jardin d’émail. Deze kunstmatige (ijs-)tuin meet maar liefst 
20 x 30 meter. Een uniek kunstwerk dat bezoekers uitnodigt om 
er doorheen te lopen en waar kinderen vrijuit mogen spelen en 
ravotten. Na zo’n veertig jaar slijtage vanwege de vele bezoekers 
en het blootstaan aan de elementen is het kunstwerk dringend 
aan restauratie toe. 
De Turing Foundation levert een bijdrage aan de eerste fase 
van het restauratieproject: het vooronderzoek naar het maak-
proces, de bouwtechnische staat en de ervaringen die eerder 
zijn opgedaan met uitgevoerde restauratieprojecten van andere 
werken van Dubuffet.

Donatie Turing Foundation € 75.000 
Looptijd donatie 2015

PROJECTEN BEELDENDE KUNST
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DE VIERDE TURING TOEKENNING

De Turing Foundation reikt elke twee jaar de Turing Toekenning uit, de prijs voor het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands 
museum. Met deze prijs wil de Turing Foundation musea helpen om hun ambities te realiseren door al in een vroeg stadium de beslis-
sende bijdrage te leveren aan uitzonderlijke exposities op het gebied van oude, moderne of hedendaagse beeldende kunst. 

In 2015 bestond de Turing Toekenning voor het eerst uit twee prijzen. Naast de Turing Toekenning I van € 500.000 voor grote musea is 
een Turing Toekenning II van € 150.000 voor kleine / middelgrote musea - tot circa 200.000 bezoekers per jaar - in het leven geroepen. 
In totaal 25 Nederlandse musea dienden 23 plannen in (er zijn twee samenwerkingsverbanden): 13 plannen voor de Turing Toekenning 
I en 10 plannen voor de Turing Toekenning II. 

De plannen werden ook deze editie beoordeeld door externe adviseurs; de keuze voor de genomineerden en de uiteindelijke winnaars 
werd gemaakt door het bestuur van de Turing Foundation. Bij de beoordeling van de plannen is gekeken naar bijzondere buitenlandse 
bruiklenen die naar Nederland komen – de hoofddoelstelling binnen ons kunstbeleid – maar nadrukkelijk ook naar hoe verrassend en 
origineel de tentoonstellingsplannen zijn. 

De prijzen werden op 21 mei 2015 uitgereikt door Irene Asscher-Vonk, voorzitter van de Museumvereniging, tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. In 2013 won dit museum de Turing Toekenning met hun plan voor de 
tentoonstelling ‘Brancusi, Rosso en Man Ray: Framing Sculpture’ die van februari t/m mei 2014 te zien was.
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DE VIERDE TURING TOEKENNING

De volgende inzendingen werden genomineerd voor de Turing Toekenning 2015:

TURING TOEKENNING I (€ 500.000):

- Fries Museum: ‘Alma-Tadema: Houses of Life, Art and Imagination’ (2016-2017)

- Rijksmuseum Amsterdam: ‘Hercules Segers’ (2016-2017)

- Van Abbe Museum: ‘Chagall, Lissitzky, Malevitsj. Een vergeten hoofdstuk van de Russische avant-garde’ (2017-2018)

TURING TOEKENNING II (€ 150.000):

- Bonnefantenmuseum: ‘De Mythe ontrafeld. De middeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo’ (2017)

- Stedelijk Museum Alkmaar: ‘Vleiend Penseel. Caesar van Everdingen, 1616-1678’ (2016)
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FRIES MUSEUM: ALMA-TADEMA: HOUSES OF LIFE, ART AND IMAGINATION 

Uit het juryrapport: ‘In aanloop naar het jaar dat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, werkt het Fries Museum aan 

een ambitieuze, vrolijkmakende miljoenenproductie, professioneel uitgewerkt en onderbouwd, over Lourens - Sir Lawrence - Alma-

Tadema. Deze van oorsprong Friese schilder heeft destijds in het Victoriaanse Engeland een ongekende furore gemaakt. De tentoon-

stelling past prachtig bij het beleid, de missie en de collectie van het Fries Museum, dat zelf een unieke Alma-Tadema nalatenschap 

bezit. Er komen bijzondere internationale bruiklenen en er is een samenwerking met, en overname door het Weense Belvedère en 

het Leighton House in Londen; voor de veelbelovende catalogus zijn verschillende specialisten uitgenodigd. Lof ook voor het welover-

wogen marketing- en educatieplan, de heldere verhaallijn van het inrichtingsplan, en de uitgebreide randprogrammering, waarbij 

intensief met andere instellingen wordt samengewerkt. Een aansprekende tentoonstelling, die voor een breed publiek aantrekkelijk 

zal zijn.’ 

De expositie is te zien van 1 oktober 2016 tot 7 februari 2017.

TURING TOEKENNING WINNA ARS

De Turing Foundation ontvangt voor de Turing Toekenning kwalitatief hoogstaande aanvragen. 
Een aantal musea hebben we verzocht om voor het ingediende tentoonstellingsplan een reguliere aanvraag in te dienen. 
Inmiddels zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Rijksmuseum Amsterdam: ‘Hercules Segers’ (2016-2017, € 80.000)

Hermitage Amsterdam: ‘Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw’ (2017-2018, € 100.000)

Stedelijk Museum Amsterdam: ‘Jean Tinguely. Machines – Spektakel – Destructie’ (2016-2017, € 50.000)

Museum voor Wereldculturen: ‘De Boeddha’ (2016, € 50.000)

Rijksmuseum van Oudheden: ‘Nineveh’ (2017, € 50.000)

Bonnefantenmuseum: ‘De Mythe ontrafeld. De middeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo’ (2017, € 60.000)
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STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR: VLEIEND PENSEEL. 
CAESAR VAN EVERDINGEN (1616-1678)

Uit het juryrapport: ‘Een groots en ambitieus opgezet plan over de 
kunstenaar Caesar van Everdingen, ter gelegenheid van het 400e 
geboortejaar van deze nauwelijks bekende, maar zeer intrigerende 
en bijzondere 17e-eeuwse schilder. De tentoonstelling vindt plaats 
in zijn geboorte- en woonplaats Alkmaar. 
Naast de 11 werken die het museum zelf in bezit heeft van Van 
Everdingen, komt een indrukwekkende lijst van 30 bruiklenen. De 
tentoonstelling zal een waardig overzicht geven van het oeuvre en 
de specifieke kwaliteiten van Van Everdingen. Met een indruk-
wekkende catalogus, een restauratie van twee schuttersstukken 
- waarvan de voortgang via de website te volgen is - en een zeer 
uitgebreide randprogrammering verdient het Stedelijk Museum 
Alkmaar alle lof voor dit tentoonstellingsplan’. 

De tentoonstelling zal te zien zijn van 24 september 2016 t/m 
22 januari 2017. 

TURING TOEKENNING WINNA ARS

“Het winnen van de prijs is van doorslaggevende betekenis geweest. 
Met de genereuze bijdrage van de Turing Foundation is het mogelijk geworden 

bruiklenen uit de hele wereld naar Leeuwarden te halen waardoor het 
project aan impact heeft gewonnen en een groot publiek naar Friesland zal trekken. 

Het prestige van deze prijs maakte het eenvoudiger om ook internationale 
partners aan het project te verbinden. Even zo belangrijk was het positieve effect op 

onze organisatie: een erkenning en stimulans dat het nieuwe Fries Museum als regionaal 
museum een plek heeft in de (inter)nationale museale wereld.”

Liesbeth van Keimpema, manager sponsoring, vrienden & fondsen, Fries Museum
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PROJECTEN POËZIE

DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD - EDITIE 7

Welke inzending wordt uitgeroepen tot het beste gedicht van het jaar? Dat is de inzet van de Turing Gedichtenwedstrijd, jaarlijks 
georganiseerd door de Turing Foundation in samenwerking met de Poëzieclub en Poëziecentrum Gent. De gedichtenwedstrijd werd 
gelanceerd in 2009 en brengt iedere editie weer duizenden dichters in Nederland en Vlaanderen in beweging. De winnaar ontvangt 
€ 10.000 en de honderd beste gedichten worden gepubliceerd in een bloemlezing van Uitgeverij Van Gennep. Een selectie uit deze 
Top 100 wordt jaarlijks voorafgaand aan de Poëzieweek voorgedragen in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Naast geldelijk 
gewin biedt de wedstrijd zowel amateurs als gevestigde dichters kansen op een nieuw publiek, media-aandacht, optredens en interesse 
van uitgevers. De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vindt plaats op de slotavond van de jaarlijkse Poëzieweek. 

De zevende editie van de Turing Gedichtenwedstrijd trok 3.225 deelnemers die gezamenlijk 10.243 gedichten indienden. Tijdens de 
prijsuitreiking op 3 februari 2016 in de Stadsschouwburg Amsterdam werd het gedicht ‘En of het zo door kan gaan’ van de twintigjarige 
Else Kemps uit Malden bekroond met de hoofdprijs van € 10.000. De derdejaars student Creative Writing aan de ArtEZ hogeschool 
voor de kunsten stond een paar dagen eerder ook al in de finale van het NK Poetry Slam. De jonge winnares kreeg veel aandacht in de 
media en heeft sinds begin februari een wekelijkse poëziecolumn in het radioprogramma van Giel Beelen. 
De tweede prijs (€ 5.000) werd uitgereikt aan de Vlaamse dichter Geert Viaene. De derde prijs (€ 2.000) ging naar Joyce Willemse 
uit Veenendaal. 

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 40.000 in 2015)
Looptijd donatie 2014-2016
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366 gedichten in het schrikkeljaar 2016 

van 219 verschillende dichters. Onder hen 

wereldberoemde als Jorge Luis Borges, 

William Shakespeare, Osip Mandelstam, 

John Milton, Emily Dickinson. Sommigen 

wereldberoemd in Nederland, zoals 

M. Vasalis, Rutger Kopland, Elisabeth

Eybers, Ida Gerhardt, Leo Vroman, maar ook 

veel minder bekende dichters die we 

opsnorden uit vergeten bundels in 

vergeten kasten! Want kent u Valeri 

Perelesjin en Ogden Nash, Berfe Süreyya en 

Charis Vlavianos? Wij tot voor kort niet. 

Janita Monna & Menno Hartman

www.vanoorschot.nl
www.poetry.nl

2016219 dichters!
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Inclusief € 32 korting op dichtbundels!

4 Uitgeverij Van Oorschot
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POËZIEKALENDER 2015-2016

Uitgeverij Van Oorschot brengt sinds 2013 de Poëziekalender uit, 
met hoogtepunten uit de Nederlandse dichtkunst en de wereld-
poëzie. De scheurkalender wordt samengesteld in samenwerking 
met Poetry International en biedt één gedicht per dag. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan een aantal literaire evenementen 
zoals de jaarlijkse Poëzieweek, de VSB Poëzieprijs én de Turing 
Gedichtenwedstrijd. De Turing Foundation draagt bij aan de 
verlaging van de verkoopprijs en zet daarmee in op een bredere 
verspreiding van de kalender. Van Oorschot kan daardoor verder 
bouwen aan het ‘instituut’ Poëziekalender, een literaire traditie 
sinds 1985.

Donatie Turing Foundation € 6.000
Looptijd donatie 2015-2016

DOE MAAR, DICHT MAAR 

Doe Maar, Dicht Maar is de grootste landelijke dichtwedstrijd 
voor middelbare scholieren (12-19 jaar) in Nederland. Deze open 
wedstrijd wordt georganiseerd door het Poëziepaleis en uitgezet 
via alle scholen in Nederland en tevens ondersteund door een 
onderwijspakket. Jaarlijks wordt uit circa 2.000 inzendingen een 
top 100 gekozen, en een top 10 (met 5 winnaars uit de onderbouw 
en 5 winnaars uit de bovenbouw). De top 100 wordt gepubliceerd 
in een professioneel vormgegeven dichtbundel. 
De Turing Foundation financiert de publicatie van de jaarlijkse 
dichtbundel en draagt bij aan het prijzengeld.

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 15.000 in 2015)
Looptijd donatie 2013-2015  

PROJECTEN POËZIE
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PROJECTEN MUZIEK

FESTIVAL OUDE MUZIEK

De Organisatie Oude Muziek (OOM) speelt internationaal een belangrijke rol in het presenteren en stimuleren van nieuwe ontwik-
kelingen binnen de oude muziek. Kernactiviteit is het Festival Oude Muziek in Utrecht, met 225 concerten in 10 dagen het grootste 
evenement voor oude muziek ter wereld.
Het Festival Oude Muziek 2015 vond plaats in TivoliVredenburg en had als thema ‘England, My England’. In het programma was 
een centrale rol weggelegd voor de muziek van Engelse componisten uit de renaissance en de vroege barok. De bijdrage van de 
Turing Foundation was geoormerkt voor het openingsconcert door Jordi Savall en Hespérion XXI op 28 augustus 2015. Het festival 
trok in totaal 64.850 bezoekers en brak daarmee voor het zesde jaar op rij het bestaande record.

Donatie Turing Foundation € 30.000 
Looptijd donatie 2015
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HOLLAND FESTIVAL 

Het Holland Festival slaagt er elk jaar in om een internationaal hoogstaand, vernieuwend en spraakmakend festival te realiseren met 
een mix van alle podiumkunsten, grote namen en gedurfde experimenten.
De bijdrage van de Turing Foundation was in 2015 geoormerkt voor de in opdracht van het Holland Festival ontwikkelde opera ‘As Big 
as the Sky’, een samenwerking tussen de Nederlandse componist Arnoud Noordegraaf en de beeldend kunstenaar Ai Weiwei. In deze 
opera wordt gereflecteerd op de relatie tussen China en het Westen en op de opmars van China in de wereld. 
Het eerste festival onder leiding van de nieuwe artistiek leider Ruth Mackenzie trok in totaal 69.000 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation € 50.000
Looptijd donatie 2015

PROJECTEN MUZIEK
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PROJECTEN MUZIEK

PIETER ROELF JEUGDCONCERT 

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is in 1862 in Groningen 
opgericht en daarmee het oudste professionele symfonieorkest 
van Nederland. Het NNO organiseert sinds 1999 ieder jaar de 
Pieter Roelf Jeugdconcerten. Dit zijn live concerten met klassieke 
muziek van kwalitatief hoogwaardig niveau voor schoolkinderen 
van 9 tot 12 jaar. 
De voorstelling ‘De waanzinnig fascinerende ontdekking van 
Nimrod’ werd in totaal 29 keer uitgevoerd in concertzalen in de 
provincies Friesland, Drenthe en Groningen in de periode van 
15 mei t/m 12 juni 2015. Daarmee werden in totaal 9.785 
schoolkinderen bereikt. 

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie 2015

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK FESTIVAL 
UTRECHT 
 
Sinds 2003 is topvioliste Janine Jansen de spil en het boegbeeld 
van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (IKFU). 
Dit vijfdaagse kamermuziekfestival organiseert jaarlijks circa 50 
concerten op meer dan 20 verschillende locaties in de stad 
Utrecht, en bereikt daarmee een brede doelgroep. 
Het festival vindt sinds 2013 plaats in de maand juni (voorheen 
eind december) en heeft daardoor minder bezoekers getrokken. 
De organisatie zet de komende jaren in op vergroting van het 
draagvlak en de stijging van het aantal bezoekers naar het oude 
niveau van 10.000. 
De doelstelling voor 2015 is behaald: het aantal bezoekers van het 
festival steeg met 20% naar in totaal 8.500.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd donatie 2015
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SCHOOLCONCERTEN WOLFGANGS 
WONDERE WERELDREIS 

De Stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) produceert 
samen met het RBO Symfonia kinderconcerten over klassieke 
componisten en programmeert deze in de kleinere gemeenten in 
Zuid-Holland waar zelden of nooit schoolconcerten plaatsvinden 
met een symfonieorkest. De voorstelling ‘Wolfgangs Wondere 
Wereldreis’, een muzikale reis door het leven van de jonge Mozart, 
werd in 2013 uitgevoerd voor circa 5.000 schoolkinderen uit Delft 
en omstreken. Het vervolg van dit educatieve project, bestaande 
uit concerten in vijf nieuwe gemeenten, liep een jaar vertraging 
op. De 9 concerten vonden uiteindelijk plaats in september en 
oktober 2015 in de gemeenten Katwijk, Hoekse Waard, Brielle en 
Den Haag, voor 3.930 leerlingen van in totaal 50 scholen.  

Donatie Turing Foundation € 12.500
Looptijd donatie 2014-2015

PROJECTEN MUZIEK

FESTIVAL CLASSIQUE

Festival Classique is een muziekfestival dat zich jaarlijks rond de 
Hofvijver in Den Haag afspeelt en dat een breed publiek weet te 
trekken met een toegankelijke presentatie van klassieke muziek 
en een groot aantal gratis concerten (50% van het aanbod). Het 
hoogtepunt van Festival Classique wordt gevormd door Het 
Hofvijverconcert dat jaarlijks door de AVRO live op televisie wordt 
uitgezonden. In 2015 trok het festival maar liefst 37.000 bezoekers 
(waarvan 7.400 betalend) en overtrof daarmee de beoogde 
doelstelling van 35.000. De bijdrage van de Turing Foundation  
was geoormerkt voor de uitbreiding van het aantal zitplaatsen op 
het podium in de Hofvijver, waardoor in totaal 5.000 mensen  
Het Hofvijverconcert konden bijwonen. 

Donatie Turing Foundation € 15.000
Looptijd donatie 2015
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Lepra is een chronische infectieziekte die bijna uitsluitend 
de allerarmsten treft. Slachtoffers van de ziekte kunnen handen, 
voeten of gezichtsvermogen kwijtraken. De incubatietijd van 
lepra is lang (vijf tot zeven jaar) en het is van belang om de ziekte 
tijdig te herkennen en te behandelen voordat permanente zenuw-
beschadigingen optreden. De Turing Foundation draagt daarom 
bij aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vroege 
diagnose en behandeling van lepra. Deze onderzoeksprojecten 
worden gerealiseerd via onze vaste samenwerkingspartner: 
de Leprastichting.  

LEPRA

PROJECTEN IN: BANGLADESH - ENGELAND - FILIPIJNEN - INDIA - INDONESIË 

NEDERLAND – NEPAL  
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CIJFERS

In de jaren zeventig van de 20e eeuw waren tussen de tien en twaalf miljoen 

mensen besmet met lepra. Sindsdien is de ziekte met succes bestreden: 

begin 21e eeuw waren er nog 600.000 gevallen bekend wereldwijd.  

De ziekte is echter nog lang niet uitgeroeid. Volgens de laatste gegevens zijn 

er in 2014 in totaal 231.899 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.
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PROJECTEN LEPRA

“Lepra is een van de oudst bekende ziekten, maar we weten nog steeds niet genoeg 
om de ziekte definitief onder controle te krijgen. De Turing Foundation draagt 

al vele jaren substantieel bij aan de financiering van wetenschappelijk lepra-onderzoek. 
De Turing Foundation is voor ons een waardevolle en betrokken partner 

die begrijpt dat, om daadwerkelijk wetenschappelijke doorbraken te kunnen 
maken, een lange adem vereist is.”

Jan van Berkel, Directeur Leprastichting en Leprosy Research Initiative

TENLEP onderzoeksteam
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PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘TREATMENT OF EARLY NEUROPATHY IN LEPROSY’ (TENLEP)

Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) voert een grootschalig onderzoeksproject uit naar de 
behandeling van lepra-gerelateerde zenuwontsteking. 

De centrale vragen daarbij zijn:
1. Hoe effectief is behandeling van subklinische zenuwbeschadiging in het verminderen van 
 het percentage patiënten met blijvende zenuwfunctieschade?
2. Wat is de optimale behandeling voor patiënten met klinische zenuwfunctieschade? 

Om deze vragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van een gerandomiseerd dubbel-blind en placebo-gecontroleerd onderzoek met 
twee geïntegreerde trials. In de eerste trial werd gedurende een periode van 20 weken een corticosteroïdenbehandeling getest van 
subklinische zenuwbeschadiging en vergeleken met een placebo behandeling. Voorlopige resultaten wijzen uit dat het behandelen van 
een geringe subklinische zenuwbeschadiging met steroïden geen voordeel oplevert. In de tweede trial werd de optimale behandelings-
duur van 32 weken van de klinische zenuwbehandeling onderzocht en vergeleken met een behandelduur van 20 weken. Voorlopige 
bevindingen wijzen uit dat de behandelingsresultaten niet verschillen en dat de 20 weken durende behandeling even goed is als die van 
32 weken. 

De onderzoeken hebben plaats gevonden in Nederland, Engeland en in de grote lepra-endemische landen (Indonesië, India, Nepal en 
Bangladesh). De oorspronkelijke looptijd van het project van vier jaar (2010-2014) werd als gevolg van vertraging verlengd naar zes jaar 
(2010-2016). Eind 2015 heeft de internationale TENLEP stuurgroep de eerste voorlopige resultaten besproken en geconcludeerd dat 
meer tijd nodig is om een gedegen data-analyse en key publicaties te realiseren. Het project is daarom met 3 maanden verlengd; de 
eindanalyse wordt in de eerste helft van 2016 gepresenteerd.

Donatie Turing Foundation € 660.505 (waarvan € 55.202 in 2015)
Looptijd donatie 2010-2016
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PROJECTEN LEPRA

INDIGO: VROEGTIJDIGE OPSPORING VAN LEPRA

Dit onderzoek heeft als doel de diagnose van (pre-klinische) lepra te stellen door middel van identificatie van immuum- en genetische 
biomarkers (in het bloed meetbare risicofactoren voor het ontwikkelen van lepra) en is een vervolg op het al eerder door de Turing 
Foundation ondersteunde IDEAL biobanking project (2012-2014). 
Sinds 2013 worden in Bangladesh bloedmonsters van leprapatiënten en hun huishoudcontacten verzameld in een ‘biobank’. Een deel 
van de contacten ontvangt BCG-vaccinatie, het algemeen gebruikte vaccin tegen tuberculose dat ook deels tegen lepra beschermt. 
Het beschermende effect van BCG wordt in dit onderzoek ingezet om te bepalen welke biomarkers in het bloed van de testgroepen 
aangeven of iemand beschermd is tegen lepra. Deze informatie zal vervolgens toegepast worden om aan te tonen welke van de met de 
leprabacterie besmette personen niet beschermd zijn tegen lepra en dus behandeling nodig hebben voordat ziekteverschijnselen van 
lepra zichtbaar worden. Vroege diagnose, gevolgd door (preventieve) behandeling van mensen die het risico lopen lepra te ontwikkelen 
zal de transmissie van de leprabacterie voorkomen en daarmee ook het aantal mensen met levenslange invaliditeit doen verminderen. 
In 2015 is de intake van patiënten en contacten in de BCG-trial voortgezet en gestart met de analyse van de bloed samples. De intake 
zal naar verwachting eind 2016 worden afgerond; de follow-up en de data-analyse zal nog minimaal 2 jaar in beslag nemen. 

Donatie Turing Foundation € 747.543 (waarvan € 186.645 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2018
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ONDERZOEK ‘INTO MACRO- AND MICRO-
EPIDEMIOLOGY OF LEPROSY’

Het Leonard Wood Memorial Research Center doet onderzoek 
naar verspreiding van lepra op het eiland Cebu in de Filipijnen. 
Het doel van dit onderzoek is het vergaren van meer inzicht en 
kennis om leprabestrijdingsprogramma’s te verbeteren op lokaal 
en globaal niveau. De onderzoeksbasis vormt een database met 
het DNA van 5.040 geïdentificeerde lepragevallen in Cebu in de 
periode 1999-2016. De studie laat een kleine daling in het aantal 
nieuwe leprapatiënten op Cebu zien, behalve bij kinderen onder 
de 15 jaar. In deze groep is het aantal nieuwe patiënten en de 
gemiddelde leeftijd gelijk gebleven. Ook zijn er meer patiënten 
met een ernstige vorm van lepra gevonden. Er bestaat dus nog 
altijd een groot infectiereservoir.
De onderzoekers zijn van mening dat naast het opsporen van 
nieuwe leprapatiënten, verspreiding van lepra moet worden 
geremd. Daarbij kan gedacht worden aan directe benadering van 
hoge risicogroepen, zoals familie van nieuwe leprapatiënten. 

Donatie Turing Foundation € 132.083 (€ 44.024 in 2015)
Looptijd donatie 2014-2016

ONDERZOEK ‘HOW MYCOBACTERIA LYSE 
THE PHAGOSOMAL MEMBRANE’

Het BCG-vaccin wordt gebruikt om tuberculose te voorkomen, 
maar heeft ook een gunstig effect op het voorkomen van lepra. 
Uit eerder onderzoek van de Tumor Biology Department van het 
Nederlands Kanker Instituut (NKI) is gebleken dat de lokalisatie 
van de bacterie in de gastheercel het verschil bepaalt tussen 
ziekteverwekkende en niet-ziekteverwekkende bacteriën. Bij dit 
vervolgonderzoek door de Universiteit Maastricht hebben de 
onderzoekers de beschikking over state-of-the art biologische en 
technologische middelen. Deze stellen hen in staat om op een 
moleculair niveau te bestuderen hoe mycobacteria zoals de 
M. Leprae kunnen overleven en zich kunnen verspreiden. Het 
onderzoek richt zich op het vergaren van kennis over factoren die 
hierbij een rol spelen met als doel het BCG-vaccin te verbeteren 
en daarmee de bestrijding van zowel TBC als lepra te intensiveren. 

Donatie Turing Foundation € 241.314 (€ 55.975 in 2015)
Looptijd donatie 2010-2015

PROJECTEN LEPRA
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PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘IMMUNOPATHOLOGIE VAN LEPRA’, 
2E FASE

Het LUMC onderzoekt de processen die leiden tot permanente 
zenuwbeschadiging en handicaps als gevolg van lepra. Deze 
onderzoeksgroep heeft ontdekt dat zogeheten gastheereiwitten 
een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen mycobacteriën. 
De mogelijkheid om de activiteit van deze eiwitten te moduleren 
betekent dat therapieën kunnen worden ontwikkeld om de doding 
van bacteriën te bevorderen. Deze zogenaamde ‘host-directed 
therapy’ kan in combinatie worden gebruikt met antibiotica, 
aangezien de resultaten laten zien dat er sprake is van een 
aanvullende werking. Het onderzoek heeft geleid tot een beter 
begrip van de wijze van ontstaan en ontwikkeling van lepra en van 
leprareacties die leiden tot zenuwschade. Het streven is om in de 
toekomst strategieën te ontwikkelen die (zenuwschade bij) lepra 
kunnen voorspellen, vervroegd opsporen en effectief behandelen.

Donatie Turing Foundation € 138.750 (€ 18.750 in 2015)
Looptijd donatie 2010-2015

ONDERZOEK ‘TRANSLATION OF MYCOBACTERIUM 
LEPRAE MOLECULAR VIABILITY ASSAYS (MVA)’

De onderzoeksgroep van Dr. Linda Adams van het National 
Hansen’s Disease Programs heeft een moleculaire test ontwik-
keld waarmee de levensvatbaarheid van de leprabacterie snel en 
accuraat kan worden vastgesteld. Dit betekent een doorbraak in 
het kunnen monitoren van de werkzaamheid van de behandeling 
van de ziekte en mogelijke terugval. 
In dit project worden met behulp van diverse diermodellen de 
technische beperkingen van de test onderzocht. Het uiteindelijke 
doel van het onderzoek, dat in juli 2015 van start is gegaan, is 
gericht op het bruikbaar maken van de test voor daadwerkelijke 
toepassing in de kliniek. 

Donatie Turing Foundation € 159.000 (€ 53.000 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2018
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ONDERZOEK ‘INTEGRATION OF RAPID 
DIAGNOSTIC TESTS’

Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet in Cebu 
City op de Filipijnen onderzoek naar twee lepratesten. Het project 
heeft als doel om lepra in een vroeg stadium op te sporen zodat 
het ziekteverloop beter gemonitord kan worden. 
Het project is in mei 2015 van start gegaan met het rekruteren 
van patiënten en hun contacten. Bij deze proefpersonen heeft 
bloedafname door middel van een vingerprik plaatsgevonden. De 
betrokkenen reageerden allemaal positief op de behandeling, die 
goed kan worden geïntegreerd in het standaard lepra surveillance 
programma.  

Donatie Turing Foundation € 139.013 (€ 33.612 in 2015)
Looptijd donatie 2015-2017

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN 
DE LEPRASTICHTING

De Turing Foundation co-financiert al jaren onderzoeksprojecten 
met de Nederlandse Leprastichting. Sinds september 2013 maakt 
de Leprastichting deel uit van het Leprosy Research Initiative: 
een internationaal samenwerkingsverband voor financiering van 
lepra-onderzoek. In 2015 droegen wij ruim € 463.751 bij aan in 
totaal zeven onderzoeken op het gebied van vroege diagnose en  
behandeling van lepra. 
Daarnaast doneert de Turing Foundation 5% over het totaal aan 
donaties in een jaar direct aan de Leprastichting, als bijdrage aan 
de overheadkosten die het Leprosy Research Initiative voor deze 
onderzoeken maakt.   

Donatie Turing Foundation € 23.118 
Looptijd donatie 2015

PROJECTEN LEPRA
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HET VERMOGEN VAN DE TURING FOUNDATION

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 € 3,6 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.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2015

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 31,2 miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd 

voor meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van ruim € 2,6 miljoen toekenningen voor projecten in 2015, en 

een bedrag van ruim € 4,1 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren 

(bestemmingsreserves).

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2014 2015 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 7.681.529 € 541.358 € 914.600 € 9.137.487

Kunst € 7.088.223 € 1.092.582 € 809.000 € 8.989.805

Natuur € 6.426.906 € 564.500 € 1.098.000 € 8.089.406

Lepra € 2.871.669 € 483.527 € 1.317.370 € 4.672.566

Overig € 327.500  - - € 327.500

Totaal € 24.395.827 € 2.681.967 € 4.138.970 € 31.216.764
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VERMOGENSBEHEER 

De doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing Foundation is om het vermogen maximaal te benutten en door de 

jaren heen zoveel mogelijk goede doelen en projecten te kunnen steunen. Het oorspronkelijke vermogen hoeft daarbij niet in 

stand te worden gehouden. 

De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief beleggingsbeleid waarbij tussen de 60% en 80% van het vermogen 

in vastrentende waarden wordt belegd. Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 20-40%) betreffen over het algemeen 

wereldwijde indexfondsen. Wij beleggen niet in individuele aandelen. Maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in meer 

langlopende risicovolle beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds. In het jaar 2015 heeft het vermogen van de 

Turing Foundation een rendement van € 580.003 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een positief rendement van 1.62% ten 

opzichte van de beleggingsportefeuille in het verslagjaar. 

Het grootste deel van het vermogen van de Turing Foundation is ondergebracht bij Goldman Sachs International (eind 2015 

betrof dit twee-derde van het vermogen). Het resterende deel wordt hoofdzakelijk belegd via Rabobank. Naast de adviezen 

van de banken die ons vermogen beheren, vragen wij met enige regelmaat advies aan onafhankelijke deskundigen. 

In 2015 hebben wij een externe partij een review laten doen op ons vermogensbeheer, op basis waarvan aanbevelingen 

zijn geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben eind 2015 geleid tot een aangepast beleggingsstatuut, waarin met name de 

governance en de risico acceptatie nader is omschreven. In 2016 gaan wij met onze vermogensbeheerders Goldman Sachs 

en Rabobank in gesprek over de uitwerking van het aangepaste beleggingsstatuut op de bestaande portefeuilles.

ACCOUNTANTSCONTROLE

Sinds de oprichting van de Turing Foundation heeft KPMG de externe controle op onze jaarrekening uitgevoerd. In die periode 

ontving de Turing Foundation twee maal de Transparantprijs. In de verplichte wisseling van de behandelend accountant hebben 

wij aanleiding gezien ook andere firma’s uit te nodigen om een offerte uit te brengen op de externe accountantscontrole van de 

Turing Foundation. Met ingang van het boekjaar 2015 wordt de externe controle uitgevoerd door Mazars Accountants. 

Mazars Accountants gaf een accountantsverklaring af in juni 2016 over de volledige jaarrekening.  De volledige jaarrekening 2015 

is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2015 Ultimo 2014

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 31.691 € 57.420

Totaal vaste activa € 31.691 € 57.420

Vlottende Activa

2. Effecten € 34.899.325 € 36.759.327

3. Vorderingen € 120.767 € 984.735

4. Liquide Middelen € 3.526.281 € 3.235.265

Totaal vlottende activa €  38.546.373 € 40.979.327

Totaal activa € 38.578.064 € 41.036.747

Passiva Ultimo 2015 Ultimo 2014

Eigen vermogen

5. Bestemmingsreserves € 4.138.970 € 4.062.967

6. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 34.167.594 € 36.524.404

Totaal eigen vermogen € 38.306.564 € 40.587.371

Schulden op korte termijn

7. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 216.500 € 414.202

8. Overlopende passiva € 55.000 € 35.174

Totaal schulden op korte termijn € 271.500 € 449.376

Totaal passiva € 38.578.064 € 41.036.747
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Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2015 Realisatie 2015 Realisatie 2014

9. Inkomsten uit schenkingen € 450.000 € 220.461 € 1.844.010

10. Financiële baten - € 580.003 € 1.603.448

Totale baten € 450.000 € 800.464 € 3.447.458

Lasten Budget 2015 Realisatie 2015 Realisatie 2014

11. Personeelskosten € -217.736 € -215.439 € -196.817

12. Afschrijvingen op vaste activa € -26.735 € -26.658 € -26.471

13. Verstrekte donaties € -3.600.000 € -2.681.967 € -2.022.425

14. Overige lasten € -174.690 € -157.207 € -152.582

Totale lasten € -4.019.161 € -3.081.271 € -2.398.295

Saldo baten minus lasten € -3.569.161 € -2.280.807 € 1.049.163

TOELICHTING: 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn 640 voor 

Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

Bestemmingsreserves: onder de bestemmingsreserves worden die toekenningen aan organisaties opgenomen waarvan het bestuur 

wel een besluit tot toekenning heeft genomen, maar waarvan de verplichting nog niet onherroepelijk aan de ontvangende 

organisatie is toegezegd.

Overig (vrij) besteedbaar vermogen: het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder 

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht, is 

aangeduid als Overig (vrij) besteedbaar vermogen.

De bureaukosten bedroegen in 2015 € 223.746, dit is 7,3% van de totale lasten. 
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Samenstelling van het bestuur van de Turing Foundation op 31 december 2015:

Pieter Geelen (voorzitter)

Alexander Ribbink (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,6 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2015:

Minke van Rees, directeur Onderwijs en Natuur (0.75 ft).

Ellen Wilbrink, directeur Kunst en Lepra, financieel beheer (0.75 fte).

Chantal Vruggink, projectmanager (0,5 fte) 

Florentine van Waesberghe-Six, projectmanager (0,6 fte)

Het bestuur van de Turing Foundation is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de 

concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in de bestuursnotulen. Het bestuur kwam 

in 2015 vijf maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

BESTUUR EN 
ORGANISATIE
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Organisaties die direct of indirect zijn ondersteund door de Turing Foundation in 2015:

INDEX

Action Aid  32

AgriDynamic 27

Aide et Action 27

Both ENDS 20

Children in Crisis 29

Concern Worldwide 31

Conservation International 18

CREDO 25

CRESA 20

Edukans 25

FAWE  29

Festival Classique 51

Fries Museum 43, 44

Greenpeace 17

Holland Festival 49

Hubi & Vinciane 24

IDFA 39

IDRI 59

INDIGO 56

Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 50

Joods Historisch Museum  41

Knowledge for Children 28

Kröller-Müller Museum 37, 41

Leprastichting 52, 54, 59

Le Pont 24

Leonard Wood Memorial Research Center 57

Leprosy Research Initiative 54, 59

LUMC 58

Macheo Children’s Centre 28

Museum de Fundatie 36

National Hansen’s Disease Programs 58

Nederlands Kanker Instituut 57

newTree 16

Noord Nederlands Orkest 50

Organisatie Oude Muziek 48

Peace Parks Foundation 20

Plan Nederland 33

Poëzieclub 46

Poëziepaleis 47

Rijksmuseum Amsterdam 39, 40, 43, 44

Rijksmuseum Twenthe 36

Save the Children 30

SEOP 51

Stedelijk Museum Alkmaar 43, 45

Stedelijk Museum Amsterdam 37, 39, 44

Stichting Vluchteling 30

Street Child 33

Strømme Foundation 32

TENLEP 55

THINK 30

Tiipaalga 16

Tools To Work 30

Uitgeverij Van Oorschot 47

Van Gogh Museum 38, 39

War Child 26

Wereld Natuur Fonds 19, 21

Wetlands International 19

Woord en Daad 25

ZOA 27

Zoological Society of London 18
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