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Je snapt het pas als je het door hebt 
Als mensen me vragen waarom ik verliefd werd op 
Françoise, heb ik altijd een antwoord klaar. Telkens een 
ander. Elk antwoord is volledig waar, maar geen enkel 
antwoord is natuurlijk het volledige antwoord. Gelukkig 
snapt iedereen dat. Men herkent de ervaring.

Als mensen ons vragen waarom we meteen verkocht 
waren toen we ons huis voor het eerst zagen, zeggen we 
wel eens dat dat was vanwege de mooie serre. Dat is 
natuurlijk niet de reden. We zochten helemaal geen serre, 
we zochten een fijne plek om te wonen. Een plek die goed 
voelt. Gelukkig snapt iedereen dat. Vandaar ook dat 
niemand er ooit kritisch tegen in ging met woorden als 
“Maar als het je om een serre ging, waarom dan niet…”

Als mensen ons vragen waarom we het geld dat de 
beursgang van TomTom opleverde aan de Turing Founda-
tion hebben gegeven, zijn onze antwoorden net zo waar en 
net zo onvolledig. Niet iedereen snapt dat. Vaak gaan 
mensen kritisch in tegen de antwoorden die we geven.
Onze beslissing was snel genomen. We hebben er niet 
langer dan tien minuten over hoeven praten. Niet omdat voorwoord
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het een triviale beslissing was – net zomin als de beslis-
sing om je leven met iemand te delen. Niet omdat er geen 
redenen waren – net zoals er wel degelijk redenen zijn om 
een bepaald huis te kopen. Maar omdat de veelheid van 
redenen samen goed moet voelen. Wanneer dat zo is, 
behoeft een beslissing verder geen betoog. Het volledige 
antwoord op de vraag waarom wij ons geld aan goede 
doelen besteden is dan ook: omdat Françoise en ik ons 
daar goed bij voelen. Hopelijk snapt iedereen het zo.

Voor u ligt een verslag over het tweede jaar dat de Turing 
Foundation actief was. Op een bepaalde manier bekeken 
was ons eerste jaar een jaar van doen, en ons tweede jaar 
een jaar van leren. In 2008 kregen we namelijk de resulta-
ten te zien van ruim zeventig investeringen in onze eigen 
beleidskeuzes. Vooral het bezoek van bestuur, directie en 
staf aan een aantal onderwijs- en natuurprojecten in 
Ghana en Togo was verrijkend. 

De resultaten vielen zeker niet tegen, maar er vielen heel 
wat lessen te leren. Zoals gebruikelijk leert de praktijk 
meer dan duizend woorden, en laten de lessen zich dus 
niet in tien woorden uitleggen. Of laten zich wel in tien 

woorden uitleggen – aan wie ze al kent. Investeer alleen in 
initiatieven die van de aanvrager zelf komen. Als het 
budget niet klopt, klopt het project niet. Er zijn goede 
mensen op de wereld, maar ook slechte. Duizend euro is 
meer dan je denkt. Eén miljoen euro is minder dan je 
denkt. De meeste lessen hadden we al eens gehoord. Nu 
hebben we ze ook geleerd. Je snapt het pas als je het door 
hebt. 

Pieter en Françoise Geelen, maart 2009





Hoofdstuk 1
De oprichting
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1.1 Hoe het begon
In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter 
en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een 
eerbetoon aan Alan Turing (1912 – 1954), de Britse 
wetenschapper die door velen wordt gezien als de grond-
legger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd 
een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na 
zijn informaticastudie in 1991 samen met een studie-
vriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing 
Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 
onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. 

Uit de opbrengst doneerden Pieter en Françoise  
Geelen € 100 miljoen aan de stichting. Bij de oprichting 
kozen zij vier bestedingsdoelen: kunst, onder wijs, lepra-
bestrijding en natuurbescherming. Onderwijs en natuur-
bescherming richten zich op projecten in ontwikkelings -
landen (hoofdzakelijk Afrika), kunst richt zich uitsluitend 
op Nederland. Het donatiebudget van de Turing Founda-
tion wordt jaarlijks vastgesteld en bedroeg in 2008 vijf 
miljoen euro.
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1.2 Statutaire doelstelling
De statutaire doelen van de Turing Foundation zijn: 
•	 het financieel en anderszins verlenen van steun aan 

goede doelen; 
•	 het uitreiken van beurzen, het (helpen) oprichten van 

fondsen of stichtingen en het (helpen) organiseren van 
projecten, in het kader van goede doelen; 

•	 het (doen) verzamelen van activa ten behoeve van goede 
doelen; 

•	 en alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houdt. 

Goede doelen hebben wij in de statuten gedefinieerd als:
•	 het mogelijk maken, stimuleren en ondersteunen van 

onderwijs aan kinderen en jongeren overal ter wereld; 
•	 het beschermen van de natuur in ontwikkelingslanden;
•	 het ondersteunen en bevorderen van kunst en cultuur  

in Nederland;
•	 de bestrijding van lepra en het helpen van lepra-

slachtoffers.
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1.3 De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de  
Turing Foundation in totaal € 12.858.916 toegekend  
aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2008 
doneerden wij in totaal € 3.351.476 aan 74 goede •	

doelen;
financierden wij 109 projecten in 40 landen;•	

bezochten 42.718 mensen onze website.•	

In Nederland droegen wij bij aan*:
277 muziekvoorstellingen, waarvan 45 kinder-•	

voorstellingen;
21 muziekuitvoeringen op scholen;•	

654 muziekuitvoeringen op kinderdagverblijven;•	

4 tentoonstellingen met 171.908 bezoekers;•	

het vervoer van 1.462 Rotterdamse kinderen met  •	

de Turing Museum Bus;
495 poëzieactiviteiten; •	

164 gedichten in 3 poëziepublicaties.•	

In ontwikkelingslanden maakten wij mogelijk dat*:
9.100 kinderen naar scholen gingen waar de Turing •	

Foundation aan bijdroeg;
1.650 jongeren een beroepsopleiding volgden;•	

6.000 kinderen werden getraind in natuurbewustzijn  •	

en organische landbouw;
109 leraren werden getraind;•	

14 scholen werden gebouwd;•	

3.000 hectare grond werd beschermd; •	

2.500 mensen werden getraind in duurzame landbouw •	

methoden;
er wordt gewerkt aan de bescherming van 6 miljoen km•	 2 
zee in Azië;
er wordt gewerkt aan de bescherming van 3.000 •	

verschillende soorten vis;
300.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken zijn •	

gedistribueerd;
€•	  425.000 beschikbaar was voor wetenschappelijk lepra 
onderzoek;
€•	  100.000 beschikbaar was voor de behandeling van 
leprapatiënten.
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Op kantoor:
4 medewerkers;•	

4 bestuursvergaderingen;•	

175 gesprekken met (potentiële) aanvragers.•	

* schattingen op basis van eigen projectgegevens





Hoofdstuk 2
Doelstelling en bestedingen
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2.1 Visie, missie, doelstellingen  
De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een 
betere wereld en een betere samenleving, nu en in de 
toekomst. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden 
aan projecten die hier aan bijdragen. In ons bestedings-
beleid focussen wij uitsluitend op projecten die binnen  
de gebieden onderwijs, natuurbescherming en lepra-
bestrijding in ontwikkelingslanden, en schilderkunst, 
poëzie en klassieke muziek in Nederland vallen. Deze 
projecten voeren wij niet zelf uit, maar realiseren wij  
via (Nederlandse) partnerorganisaties. 

Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil 
kunnen maken en streven we naar duurzame resultaten 
van al onze projecten, klein en groot. Hoewel onze vier 
bestedingsgebieden ver uiteen liggen, geloven we dat veel 
organisaties en mensen grensoverschrijdend van elkaar 
kunnen leren en elkaar kunnen helpen. 

De vier bestedingsgebieden hebben elk een eigen  
doel stelling, bestedingsbeleid en een eigen budget.
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Voor doelstellingen en het beleid per deelgebied verwijzen 
wij naar de volgende paragrafen:
•	 2.4 Onderwijs 
•	 2.5 Natuurbescherming 
•	 2.6 Kunst 
•	 2.7 Leprabestrijding 

2.2 Aanvraagprocedure
De Turing Foundation realiseert haar doelen via partner-
organisaties die projecten uitvoeren. Projectaanvragen 
komen op allerlei manieren binnen. Meestal zoeken 
organisaties zelf contact. Daarnaast benaderen wij zelf 
regelmatig organisaties, die soms worden uitgenodigd  
om een aanvraag in te dienen. Onze aanvraagprocedure  
is als volgt:
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Aanvragen

Toets beleid, prioriteit & budget 

Op uitnodiging 

Afwijzen 

(Eventueel) toelichting 
per telefoon

Per post / E-mail 

Gesprek 

Negatief advies 
directie

Brief / E-mail Positief advies 
directie

Toets o.a.:
•	Organisatie
•		Beleid, criteria  

(nogmaals uitgebreid)
•	Track record
•	Solvabiliteit
•	Professionaliteit
•	Haalbaarheid
•	Referenties

Bestuursvergadering

aanvraag 
procedure
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(Gedeeltelijk) toewijzen 1 jaar / meerjarig

Publicatie website (incl. hoogte donatie)

Toekenningsbrief & voorwaarden

Monitoring

Tussenrapportage

Goedkeuring directie

Projectbezoek

Overboeking restant donatie

Eindrapportage & evaluatie 
> € 25.000  accountantsverklaring

1 dag na bestuursvergadering 
Telefoon directie

1 dag na bestuursvergadering 
Telefoon directie / toelichting

Afwijzen

Overboeking maximaal 90% donatie

Voorwaarden: inhoudelijke &  
financiële rapportage

Bij goedkeuring directie; 
toekenning volgend projectjaar
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2.3 Bestedingen 
In totaal ontvingen wij in 2007 395 aanvragen.  
In 2008 waren dit er 508, een toename van 29%.
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Onderwijs Wij willen kinderen en  
jongeren in ontwikkelingslanden  
onderwijs bieden dat hen structureel 
helpt, onafhankelijker en zelfstandiger 
maakt, en hen beter in staat stelt een 
bijdrage te leveren aan hun eigen,  
lokale gemeenschap.
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2.4.1 Onderwijsbeleid
In 2008 werd het volgende beleid gehanteerd:

Wij streven naar het verbeteren van de toegang tot 
kwalitatief goed onderwijs in ontwikkelingslanden en 
richten ons daarbij op:
•	 Basisonderwijs (vanaf 6 jaar);
•	 Voortgezet onderwijs;
•	 en als specifiek aandachtsgebied: beroepsonderwijs.

Geografisch gaven wij prioriteit aan projecten in: 
•	 West-Afrika: Niger, Mali, Burkina Faso, Benin,  

Togo, Ghana, Kameroen; 
•	 Afrika – Grote Merengebied: D.R.Congo, Kenia,  

Tanzania; 
•	 Zuid-Azië: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh; 
•	 Zuidoost-Azië: Cambodja, Laos.

Wij voeren ons beleid voor het merendeel uit via kleine 
particuliere initiatieven en via professionele organisaties 
die onderwijsprojecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld ontwikkelingshulporganisaties of (onderwijs)
vakorganisaties.

doelstelling onderwijs 
De Turing Foundation 
wil kinderen en jongeren 
in ontwikkelingslanden 
onderwijs bieden dat  
hen structureel helpt,  
onafhankelijker en zelf
standiger maakt, en hen 
beter in staat stelt een  
bijdrage te leveren aan 
hun eigen, lokale  
gemeenschap. 

2.4
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Naar aanleiding van onze ervaringen met lopende en 
afgeronde projecten in 2008 hebben wij een aantal lessons 
learned geformuleerd, die hebben geleid tot aanpassingen 
in onze selectiecriteria. Zo geven wij vanaf 2009 voorkeur 
aan projecten die worden gedragen en uitgevoerd door een 
lokale organisatie met een sterk leiderschap en een track 
record van vergelijkbare projecten. De succesvolle projec-
ten in 2008 zijn allemaal uitgevoerd door organisaties die 
al langere tijd goed functioneren en een langzame groei 
kennen. In alle gevallen is sprake van een sterke leider met 
visie en managementcapaciteiten. De projecten die een 
moeizamer verloop hadden en soms niet afgerond werden 
volgens plan, kenmerkten zich door een zwak functione-
rende lokale basis waar een sterk commitment aan de 
doelstellingen van de organisatie ontbrak.

Een andere aanpassing van het beleid betreft een beper-
king van onze geografische focus door het laten vervallen 
van de drie landen in Zuid-Azië: Afghanistan, Pakistan, 
Bangladesh. Gedurende 2008 zijn wij ons er nogmaals van 
bewust geworden dat ieder land en/of regio een eigen 
specifieke context heeft waar je mee te maken krijgt bij het 
uitvoeren en selecteren van projecten. Wij willen voor de 

verschillende regio’s waar wij projecten steunen een 
bepaalde mate van deskundigheid opbouwen, en kiezen 
daarom voor een beperking van de verschillende regio’s en 
het aantal landen.

In de afgelopen jaren is een aantal individuele studie-
beurzen toegekend aan personen in Nigeria, Togo, 
Gambia, Haïti en Benin. Hoewel deze beurzen nog enkele 
jaren doorlopen, is inmiddels een beleidsbesluit genomen 
om geen nieuwe projecten meer toe te kennen die als doel 
hebben één bepaalde individu te steunen.

2.4.2 Onderwijsbestedingen
In 2008 schakelde de Turing Foundation voor onderwijs-
projecten over naar een open aanvraagsysteem en hanteer-
den wij tegelijkertijd een bestedingsbeleid met een 
specifiekere focus dan in 2007. Dat leverde in totaal 
199 aanvragen op. 
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2.4.3 Kwaliteit van onderwijs – Nieuwe projecten

L’Ecole Primaire Ecologique  
Boyoma, DRC
The Wasmoeth Wildlife Foundation 
zet een nieuw natuurreservaat op 
(Boyoma Sanctuary) op een eiland  
in de Congo rivier niet ver van 
Kisangani. Op verzoek van de lokale 
autoriteiten bouwt de stichting in het 
nabijgelegen dorp Sinia een basis
school met capaciteit voor 180 
kinderen. Ecologie is een belangrijk 
onderdeel van het onderwijsprogram
ma. De Turing Foundation doneerde 
in 2008 € 40.000 voor de bouwkosten 
van deze school. 

3

Complexe Scolaire des Amis de la 
Sainte Trinité in Kisantu-Inisi, DRC
Stichting Bambale richt zich op 
onderwijs, landbouw en gezondheid 
in Congo (DRC). De stichting bouwt 
momenteel duurzame opleidings
faciliteiten voor 279 kansarme 
kinderen in Kisantu. In de avonduren 
vindt hier tevens volwasseneducatie 
plaats. De Turing Foundation droeg 
in 2008 € 28.250 bij aan de bouw en 
inrichting van deze school.

Primary School Isitu, Tanzania
Connect International steunt  
kleinschalige en duurzame zelfhulp
projecten van lokale organisaties in 
ontwikkelingslanden. De stichting 
bouwt in het dorp Isitu een school, 
inclusief watervoorziening, moes
tuinen en bomenaanplant, en 
verzorgt een driejarig programma  
om het functioneren van de school 
en de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. De Turing Foundation 
doneerde in 2008 € 30.000 als 
cofinanciering voor dit project.

2



Kainam Secondary School, Tanzania

Stichting Kamitei investeert in onderwijs voor platte

landskinderen in Tanzania, onder andere door het 

trainen van leraren en het bouwen van scholen.  

De Turing Foundation doneerde in 2008 € 30.000 als 

cofinanciering van de bouw en inrichting van de eerste 

middelbare school in Kainam, en is voornemens een 

zelfde bedrag te doneren in 2009 en 2010. De school 

zal een capaciteit hebben van 320 leerlingen. Daar

naast worden 8 lerarenhuizen gebouwd en vinden er 

teachertrainings plaats om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren. 
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Milalani Primary School in 
Msambweni, Kenia
Stichting Twiga richt zich op onder
wijs in het Msambwenigebied in 
Kenia. Zij draagt bij aan kwaliteits
verbetering in het onderwijs, en 
sponsort bovendien schoolgeld voor 
kinderen met universiteitspotentie. 
De Turing Foundation doneerde in 
2008 € 32.000 voor cofinanciering van 
de bouw, renovatie en inrichting  
van 16 klaslokalen van de Milalani 
Primary School met 500 leerlingen. 
Het project is uiteindelijk van start 
gegaan in januari 2009.

Schoolbibliotheek en workshop 
vakonderwijs, Wajir, Kenia
Stichting Welzijn Wajir helpt  
de armste bevolking van Wajir 
(NoordoostKenia) op het gebied  
van onderwijs, gezondheidszorg, 
voedselvoorziening en welzijn.  
De Turing Foundation doneerde  
in 2008 € 31.000 voor de bouw en 
inrichting van de bibliotheek van de 
Furaha Mixed Day Secondary School 
en de renovatie van een workshop 
voor vakonderwijs van de Wajir High 
School. Het project is uiteindelijk  
van start gegaan in 2009.

Macha Innovative Community 
School, Zambia
De PrivaServe Foundation vergroot 
de zelfstandigheid en zelfredzaam
heid van de plattelandsbevolking in 
Zambia. De Turing Foundation droeg 
in 2008 € 50.000 bij aan de bouw en 
inrichting van de Macha Innovative 
Community School en de bijbeho
rende lerarenhuisvesting.  
Op deze school zullen vernieuwende 
onderwijsmethoden worden geïntro
duceerd. Dit project wordt afgerond 
in 2009.

5
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Studiebeurzen getalenteerde 
kansarme kinderen, Ghana
SmartKids helpt getalenteerde 
kansarme kinderen in Ghana een 
goede middelbare school te door
lopen. De kinderen worden 
voorgedragen door een groeiend 
landelijk netwerk van onderwijzers en 
geselecteerd op hun motivatie om na 
de opleiding bij te dragen aan de 
ontwikkeling van hun eigen land.  
De Turing Foundation doneerde in 
2008 € 10.000 om de verdere groei 
van het aantal “SmartKids” mogelijk 
te maken, en is voornemens dit in 
2009 en 2010 ook te doen.

Ecole Elémentaire de N’goro, Mali
De Nederlandse Stichting Mali en 
haar vaste Malinese partner Solisa 
voeren ontwikkelingsprojecten uit in 
het gebied rond de stad Bamako.  
In het dorp N’goro is een basisschool 
gebouwd voor 300 leerlingen, volgens 
een vast concept (3 klaslokalen, 
schoolmeubilair, lesmateriaal, 
latrines, sportterrein). De Turing 
Foundation cofinancierde dit project 
in 2008 met € 25.000. Dit is de tweede 
maal dat Stichting Mali en de Turing 
Foundation samenwerken.

Ecole Primaire Publique de  
Dangbo-Honmé, Benin
Stichting Le Pont bouwt scholen in 
Benin, die worden voorzien van 
leraren door de regering en worden 
geëxploiteerd uit ouderbijdragen.  
De Turing Foundation droeg in 2008 
met € 11.500 bij aan de bouw van een 
nieuwe basisschool in Dangbo voor 
100 kinderen. Dit project wordt naar 
verwachting in januari 2009 afge
rond. 

10
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Sukuma Primary School, Laos

Child’s Dream helpt achtergestelde jongeren in  

de Mekong regio door het verbeteren van levens

omstandigheden en onderwijsstandaard.  

In Laos bouwt de stichting een basisschool in het dorp 

Sukuma. De school zal 12 klaslokalen krijgen voor de 

22 onderwijzers en 776 leerlingen. De onderwijzers 

worden getraind in vernieuwende onderwijsmethoden. 

De Turing Foundation financierde in 2008 met € 39.000 

de helft van de bouw en inrichtingskosten van de 

nieuwe school.
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nieuwe school.

11
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School Support Program in de Upper 
Shiran Valley, Pakistan
Haashar Nederland steunt slacht
offers van de aardbeving op  
8 oktober 2005 in NoordPakistan. 
Het School Support Program helpt 
kinderen in het gebied om terug te 
kunnen gaan naar school, door het 
betalen van de schoolgelden, 
schooluniformen en lesmaterialen. 
Daarnaast worden leraren getraind 
in onderwijsmethoden en natuur
educatie en worden ouderraden 
ingesteld. Het project steunt 2000 
leerlingen op 10 scholen en wordt 
afgerond in 2009. De Turing Foun
dation financierde tweederde van de 
lopende kosten in 2008 (€ 20.000) en 
is voornemens dat in 2009 nogmaals 
te doen.

12
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Tweedehands boeken voor scholen  
en bibliotheken in ontwikkelingslanden
Read to Grow, AarleRixtel
In 2008 € 20.000, totale donatie sinds 2007 € 32.000, 
project wordt afgerond in 2009.

Fonds op Naam, onderwijs voor kinderen met een 
handicap
Liliane Fonds, Den Bosch
In 2007 € 150.000, intentie voor 2009 € 150.000.

Computerlokalen voor middelbare 
scholen in Tanzania en Kenia
Viafrica, Amsterdam
In 2008 € 40.000, totale donatie sinds 
2007 € 67.500, intentie voor 2009 en 
2010 € 40.000 per jaar.

Onderwijs/voedselprogramma voor de Kianjau  
en Athena Primary Schools in Thika, Kenia
Macheo Nederland, Rotterdam
In 2008 € 19.500, totale donatie sinds 2007 € 48.500, 
intentie voor 2009 € 13.500.

Onderwijs voor aidswezen en straatkinderen  
in Katutura, Namibië
Stichting Pappa, Prinsenbeek
In 2008 € 10.000, totale donatie sinds 2007 € 29.000, 
intentie voor 2009 € 10.000.

Educational Resource Centre in Cape Coast, Ghana
To Be Worldwide, Amsterdam
Donatie 2007 € 50.000, project wordt afgerond in 2009.

Educatieprogramma Somawathi Holland House  
of Hope, Harumalgoda, Sri Lanka
Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag
In 2008 € 50.000, totale donatie sinds 2007 € 100.000, 
intentie voor 2009 € 50.000.

2.4.3 Kwaliteit van onderwijs – Lopende projecten
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25

24

22
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20 School Improvement Program in Balochistan, Pakistan 
Save the Children, Den Haag
Donatie 2007 € 80.000, donatie 2008 € 20.000, project 
loopt tot 2009.

Rainbow Home in de Loreto Sealdah Day School, 
Calcutta, India
Partnership Foundation, Driebergen
In 2008 € 54.000, totale donatie sinds 2007 € 106.500, 
intentie voor 2009 € 56.000.

Preparar scholingsprogramma in Rio de Janeiro, Brazilië
Steunfonds IBISS, Amsterdam
In 2008 € 50.000, totale donatie sinds 2007 € 100.000, 
intentie voor 2009 € 50.000.

Lesprogramma’s in kindertehuizen,  
Doganovo en Roman, Bulgarije
Stichting Kindertehuizen Bulgarije, Leusden 
In 2008 € 15.000, totale donatie sinds 2007 € 25.000, 
intentie voor 2009 € 15.000.

Studiebeurzen voor vluchtelingstudenten
Stichting voor vluchtelingstudenten UAF, Utrecht
In 2008 € 50.000, totale donatie sinds 2006 € 100.000, 
intentie voor 2009 € 50.000.

Individuele studiebeurzen
Individuele studenten in Nigeria, Togo, Gambia,  
Haïti en Benin
In 2008 € 9.016, totale donatie sinds 2006 € 23.106, 
intentie voor 2009 € 9.000.

18
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Ecole de Kenenkou, Mali 
Eind 2007 werd in Kenenkou door  
de Stichting Mali en haar vast lokale 
partner Solisa een school gebouwd  
in Kenenkou (3 klaslokalen, latrines, 
sportterrein) voor voortgezet 
onderwijs. De Turing Foundation 
doneerde € 35.000. Het project werd 
volgens plan uitgevoerd en de school 
is op 28 februari 2008 feestelijk 
geopend in aanwezigheid van 
hoogwaardigheidsbekleders en 
honderden dorpsbewoners.  
De school zal gedurende 3 jaar 
regelmatig worden bezocht door 
Solisa voor begeleiding op het  
gebied van kwaliteit van onderwijs.

Schoolboeken en faciliteiten voor 
scholen in Noord-Thailand
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 22.000 aan Stichting Samsara. 
Met dit bedrag werden 12 arme 
scholen in NoordwestThailand 
voorzien van schoolboeken en 
werden slaapzalen, kantines en 
toiletten gebouwd bij de 2 meest 
geïsoleerde scholen van Thailand  
(de Cho Si Deu Nua School en de 
Huay Muang school). De kinderen op 
deze scholen komen uit veraf gelegen 
bergdorpjes van de Karen en Hmong 
Hill Tribes. Het project is in 2008 
naar volle tevredenheid afgerond.

2.4.3 Kwaliteit van onderwijs – Afgeronde projecten
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Institut Zamenhof, Lomé, Togo

In september 2004 opende ‘Institut Zamenhof’ haar 

deuren in Lomé, Togo. Deze particuliere modelschool 

werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Een 

School in Togo en biedt onderwijs aan kinderen van 

6 tot 16 jaar. De Turing Foundation was in 2007 met 

een donatie van € 22.000 cofinancier van de bouw en 

inrichting van vier nieuwe klaslokalen, waarmee de 

capaciteit van de school groeide van 300 naar 500 leer

lingen. De uitbreiding van de school werd in januari 

2008 opgeleverd; in november 2008 werd de school 

bezocht door een bestuurslid en twee mede werkers 

van de Turing Foundation. 
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Vocational Training Center in Nairobi, 
Kenia
ChildsLife International zet aan de 
rand van de sloppenwijk Kibera in 
Nairobi, Kenia een beroepsonderwijs
centrum (metselen, timmeren, 
kleermaken, kappen en kantoor
administratie) op voor 120 leerlingen. 
De Turing Foundation doneerde  
in 2008 met € 40.000 de helft van  
de bouwkosten van dit centrum,  
dat zal bestaan uit 4 klaslokalen,  
4 praktijkruimtes, een kantoor  
en een winkelruimte.

2

1

3

2.4.4 Beroepsonderwijs – Nieuwe projecten
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Beroepsonderwijs in Mai Mahiu, 
Kenia
Red een Kind biedt in Kenia beroeps
onderwijs aan 325 kansarme 
jongeren uit sloppenwijken en 
achterstandsgebieden in Mai Mahiu, 
dichtbij de stad Nakuru, gelegen in 
een van de armste en onrustigste 
delen van Kenia. Het betreft eenjarige 
trainingen op het gebied van hout  
en leerbewerking, kleding maken, 
uiterlijke verzorging en computer
vaardigheden.  
Na de opleiding worden de jongeren 
begeleid in het zoeken naar een baan, 
of het opzetten van een eigen bedrijf. 
De Turing Foundation droeg € 40.000 
bij aan de projectkosten voor 2008.

Gereedschap voor technisch 
onderwijs in Ghana
Gered Gereedschap verzamelt 
gebruikt gereedschap en verstuurt 
het op aanvraag naar onderwijs
instellingen en bedrijfjes in Afrika, 
Azië en LatijnsAmerika. Jaarlijks 
levert de stichting meer dan 
100.000 stuks gereedschap, waardoor 
duizenden mensen de mogelijkheid 
krijgen om een vak te leren en een 
inkomen te verwerven. De Turing 
Foundation doneerde in 2008  
€ 29.000 voor de inzameling,  
recycling, verpakking en verzending 
van gereedschappen en naaimachines 
naar 8 organisaties en trainings centra 
in Ghana. Dit betreft één container
zending die gepland staat voor  
maart 2009.
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Informal Skills Training Program, Nairobi, Kenia

Edukans werkt in Kenia samen met de lokale organi satie 

Undugu Society Kenya (USK) aan beroeps en praktijk

gericht onderwijs voor straatjongeren van 15 tot 20 jaar 

in en rond Nairobi. De leerlingen krijgen praktische 

scholing in een vak dat zij zelf kiezen en gaan vervolgens 

in de leer bij kleine ondernemers. USK wil in 2008 1000 

leerlingen een beroepsopleiding laten volgen via dit 

leerwerkstelsel. De Turing Foundation doneerde in 2008 

€ 50.000 aan dit programma, en heeft het voornemen dit 

in 2009 en 2010 nogmaals te doen.

4
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Beroepsopleiding biologische 
voedselproductie, Sanka, Ghana
Bebo Bakery helpt jongeren in Ghana 
een vak te leren in kleine, zelfstan
dige, rendabele ondernemingen  
op verschillende vakgebieden.  
De stichting zet nu in Sanka een 
trainingscentrum op voor biologische 
voedselproductie in de tuinbouw en 
fruitteelt. Om te beginnen worden  
20 jonge vrouwen uit het plaatselijke 
opvanghuis opgeleid. De Turing 
Foundation doneerde in 2008  
€ 25.000 voor dit project.

School on Wheels, Kameroen
Het project School on Wheels van 
One Men en de Kameroense organi
satie United Action for Children zet 
zich in voor nonformeel onderwijs 
voor kinderen van 6 tot 13 jaar, 
gericht op competentieontwikkeling 
en beroepsonderwijs. School on 
Wheels brengt kinderen naar school, 
en leraren naar kinderen. De Turing 
Foundation doneerde in 2008  
€ 50.000 voor de aanschaf van acht 
busjes en tien computers en heeft  
het voornemen om in 2009 en 2010 
als cofinancier op te treden bij het 
uitbreiden van dit project naar  
6.000 kinderen in Mamfe, Kousseri 
en Kumba.

Young Africa Skills Center, 
Chitungwiza, Zimbabwe
Young Africa helpt bij de opleiding en 
ontwikkeling van kansarme jongeren 
tussen 15 en 25 jaar. De stichting zet 
bij voorkeur repliceerbare voorbeeld
projecten op. Het Young Africa Skills 
Center biedt beroepsonderwijs in een 
gebied waar weinig kwalitatief goede 
scholingsmogelijkheden zijn.  
De Turing Foundation financierde in 
2008 met € 50.000 de inrichting van 
een nieuw blok klaslokalen en de  
helft van de exploitatiekosten van  
het Young Africa Skills Center in 
Chitungwiza.

2.4.4 Beroepsonderwijs – Nieuwe projecten
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Lerarenopleidingen kansarme jongeren, Manyu Division, 

Kameroen
In de afgelegen provincie Manyu Division in Kameroen  

is een dringend tekort aan gekwalificeerde leraren. ABCD 

(A Basic Child Development) financiert de schoolgelden 

voor kansarme kinderen die het potentieel en de wens 

hebben om leraar te worden. Leerlingen beloven, na met 

hulp van ABCD de lerarenopleiding te hebben afgerond, 

minimaal drie jaar lang in hun eigen provincie les te 

geven. De Turing Foundation droeg in 2008 € 10.000 bij 

aan de lerarenopleiding en is voor nemens om in 2009  

€ 7.500 en in 2010 € 10.000 te doneren.
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Vocational Training Centre in Nyakabiga, Burundi
SOS Kinderdorpen, Amsterdam
In 2008 € 50.000, totale donatie sinds 2007 € 100.000.

Complexe Educatif Zoodo in Yatenga, Burkina Faso
Stichting WOL, Limmen
In 2008 € 44.000, totale donatie sinds 2007 € 130.000,  
voornemen voor 2009 € 20.000.

Computerlessen voor kansarme jongeren in Manilla, Filippijnen
Zone One Tondo Organisation (ZOTO), Manilla, Filippijnen
In 2008 € 8.500, totale donatie sinds 2007 € 27.500, voornemen  
voor 2009 € 8.500. 

Kuloro Skills Training Center, Gambia 
Net4Kids, Amstelveen 
Donatie 2007 € 16.000, het project heeft vertraging opgelopen  
en zal worden afgerond in 2009.

2.4.4 Beroepsonderwijs – Lopende projecten

Bouw basisschool en lerarenopleiding 
Chittachong, Bangladesh
Global Care4All steunt dwarslaesie
patiënten in een revalidatiekliniek in 
Chittachong, Bangladesh. Zo worden 
expatiënten bijvoorbeeld opgeleid tot 
leraar, een vak waar enorme behoefte 
aan is en waarmee expatiënten een 
bestaan kunnen opbouwen. In 2008 
werd gestart met de bouw van een 
omscholingscentrum annex basis
school, waarin naast omscholing  
ook kosteloos onderwijs zal worden 
geboden aan 130 kinderen. De Turing 
Foundation financierde 66% van de 
projectkosten voor 2008 (€ 40.000) en 
heeft het voornemen in 2009 nog 
eens € 20.000 te doneren.

9

11
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2.4.4 Beroepsonderwijs – Afgeronde projecten

URDT Girls School, Kibaale, Uganda
Het Uganda Rural Development  
& Training programme (URDT) traint 
mensen in het district Kibaale, 
Uganda, die rond moeten komen van 
minder dan $1 per dag. De URDT 
Girls School biedt opleidingen aan 
240 getalenteerde meisjes uit arme 
gezinnen. De Turing Foundation 
steunde deze school in 2008 voor  
€ 50.000. De school excelleerde in 
2008 door een bijzonder hoog 
slagingspercentage.

Barronschool, Moengo, Suriname
STOOM helpt met de verbetering van 
scholen in het Surinaamse district 
Marowijne. De Turing Foundation 
doneerde in 2007 € 20.000 als dekking 
van de helft van de bouw kosten van 
de uitbreiding van de Barronschool 
met een tekenlokaal voor de oplei
ding Bouwkunde/Techniek, en de 
volledige renovatiekosten van het 
praktijklokaal Textiel. Het tekenlokaal 
is na enige vertraging in goede staat 
opgeleverd in juli 2008. Wegens 
overschrijding van de bouwkosten 
kon de renovatie van het textiellokaal 
niet meer plaatsvinden. De Turing 
Foundation zal 10% van de donatie 
niet uitkeren in verband met tekort
komingen in de projectrapportage.

Vocational Training Campus, 
Rawalpindi, Pakistan
De Pakistan Development Foun
dation (PDF) wilde een vocational 
training campus bouwen tussen 
Rawalpindi en Islamabad om 
kansarme jongeren uit de sloppen
wijken een beroepsopleiding aan te 
bieden. De activiteiten rond dit grote 
project zijn gestart in 2007, maar zijn 
in 2008 helaas stil komen te liggen 
wegens governance problemen bij  
de Pakistaanse partnerorganisatie. 
Het project is inmiddels geannuleerd.  
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 45.000 voor de bouw van een 
accommodatie voor de opleiding 
airconditioning/koeltechniek.  
In 2008 heeft de PDF een bedrag  
van € 17.500 teruggestort.

1614

2.4.4 Beroepsonderwijs – Afgeronde projecten
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Natuur Wij streven naar een respect
volle en duurzame omgang met de  
natuur. Respectvol in het belang van de 
natuur zelf. Duurzaam zodat voorzien 
kan worden in de behoeften van de  
huidige generaties, zonder dat  
de mogelijkheden van de komende  
generaties om in hun behoeften te 
voorzien in gevaar komen.
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doelstelling natuur   
De Turing Foundation 
streeft naar een duur
zame en respectvolle 
omgang met de natuur. 
Respectvol in het belang 
van de natuur zelf en 
duurzaam zodat voor
zien kan worden in de 
behoeften van de huidige 
generaties, zonder dat 
de mogelijkheden van de 
komende generaties om 
in hun behoeften te voor
zien in gevaar komen. 

2.5.1 Natuurbeleid
Binnen de natuurbescherming kiezen wij voor:
1 het beschermen van de kraamkamers van de zee in 

ontwikkelingslanden;
2 duurzame – biologische – landbouw en veeteelt in 

West-Afrika. 

Ad 1. Kraamkamers van de zee 
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk door 
klimaatverandering, overbevissing en vervuiling. De kraam-
kamers van de zee, de koraalriffen en bepaalde kustgebieden, 
zijn die gebieden waar zich de hoogste concentraties leven  
en biodiversiteit bevinden. Met deze focus hopen we uit-
eindelijk een zo groot mogelijke totale bijdrage te leveren aan  
de bescherming van al het leven in de zee. 

Ad 2. Duurzame landbouw en veeteelt
Wij zetten ons in voor duurzame landbouw en veeteelt in 
Afrika. Projecten die de producenten helpen om over te 
gaan op duurzame landbouw en veeteelt zijn vaak klein-
schalige initiatieven waarbij de betrokkenheid en training 
van de lokale gemeenschappen cruciaal zijn voor het  

2.5 
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resultaat. Met al deze kleine projecten samen willen wij op 
lange termijn een substantieel verschil kunnen maken 
voor de natuurbescherming in Afrika. 
In 2008 kozen wij ervoor om met onze landbouwprojecten 
alleen nog in die landen actief te zijn waar wij ook onder-
wijsprojecten financieren: Niger, Mali, Burkina Faso, 
Benin, Togo, Ghana, Kameroen, D.R.Congo, Kenia en 
Tanzania. Dit in de hoop op termijn samenwerking en 
kruisbestuiving te kunnen bewerkstelligen. 

Projectpartners
Natuurbescherming is een kwestie van lange adem. Om 
deze reden wordt geen open aanvraagsysteem opgezet en 
zijn wij zelf op zoek gegaan naar betrouwbare partners 
met een groot netwerk en goede resultaten. Zo kwamen we 
onder meer uit bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) en 
IUCN NL, de Nederlandse tak van IUCN The World 
Conservation Union, de mondiale koepel van natuur-
organisaties. Met ICCO werden wij voor duurzame 
landbouw actief in Mali. 
In 2008 zetten wij ons beleid voort om met (internatio-
nale) partners geïntegreerde projecten op te zetten. Zo 

gingen wij in het verslagjaar samenwerken met de Peace 
Parks Foundation aan het allereerste grens overschrijdende 
zeepark in Afrika (zie pag. 46). Niet alle projecten bleken 
succesvol, helaas moest het African Parks Network zich 
noodgedwongen terugtrekken uit Sudan (zie pag. 50). 

 
2.5.2 Natuurbestedingen
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2.5.3 Kraamkamers van de zee –  Nieuw project 2.5.3 Kraamkamers van de zee  – Lopende projecten

Opzetten Lubombo Transfrontier 
Marine Protected Area, Mozambique
Het Lumbombo Transfontier Park ligt 
op het grensgebied aan de kust van 
Mozambique en ZuidAfrika en 
herbergt de mooiste koraalriffen. 
Peace Parks Foundation (PPF) maakt 
het mogelijk dat het park duurzaam 
wordt, en bescherming geniet tegen 
stropers en overbevissing. De 
800 bewoners van het park krijgen 
trainingen in duurzame vismethodes, 
kustbewaking en toerisme. In 2008 
sprak het bestuur de intentie uit om in 
2009, 2010, 2011 en 2012 respectieve
lijk € 300.000, € 180.000, € 70.000 en  
€ 75.000 te doneren aan het opzetten 
en beschermen van deze allereerste 
Afrikaanse Transfrontier Marine 
Protected Area. Op 8 januari 2009 is  
de intentie voor 2009 bekrachtigd.

1

The Coral Triangle Initiative

Geen enkele plek op aarde huisvest zo’n grote biodiversiteit als de 

Koraaldriehoek. De driehoek beslaat bijna 6.000.000 km² en strekt zich 

uit over Indonesië, de Filippijnen, Maleisië, Papoea Nieuw Guinea, de 

Solomon Eilanden, Oost Timor en Brunei Darussalam. De ernstig 

bedreigde driehoek is een ware kraam kamer van de zee, die 75% van 

alle koraalsoorten en meer dan 3000 verschillende soorten vis huis

vest. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is hier een van haar grootste en 

meest ambitieuze projecten ooit aan het opzetten, met als doel een 

nieuw, langetermijnmodel te introduceren voor het duurzaam beheer 

van dit natuurgebied, waar miljoenen huishoudens van afhankelijk 

zijn. The Coral Triangle Initiative bestaat uit zes deelprojecten. In 2008 

bereikte het Coral Triangle Team dat de zes betrokken landen over

eenstemming bereikten over de bescherming van de koraalriffen.  

De overeenkomst wordt in mei 2009 door de staatshoofden onder

tekend. In totaal doneerde de Turing Foundation in 2007 en in 2008 

€ 500.000. Het bestuur is voornemens om dit bedrag ook te doneren in 

2009, 2010, 2011 en 2012.

2
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A Duurzame financiering van 
beschermde zeegebieden
Het opzetten van een fonds met 
duurzame financiering helpt met het 
opstarten, beschermen en behouden 
van cruciale zeegebieden in de 
Koraaldriehoek. Resultaat van de 
lobby in 2008 was dat de Indone
sische regering een deel van de 
‘Savu Sea’ tot Marine Protected Area 
zal verklaren. 
De Turing Foundation heeft de 
intentie om in totaal tot aan 2012  
 € 600.000 bij te dragen aan dit fonds.

B Beschermen broedgebieden en 
inperken bijvangst van de tonijn
In de Koraaldriehoek vervult tonijn 
een cruciale ecologische en econo
mische rol. Dit project werkt met de 
zakelijke sector en de regering aan 
strategieën en oplossingen om de 
teloorgang van de tonijnproductie  
in de Koraaldriehoek te voorkomen.  
De Turing Foundation heeft de 
intentie om in totaal € 650.000 bij te 
dragen aan dit deelinitiatief, dat tot 
2010 zal lopen.

C Verantwoorde handel in koraalvis
Dit initiatief streeft een herstel na  
van de populatie van koraalvissen en 
reductie van destructieve vistechnie
ken en spoort consumenten aan om 
meer gekeurmerkte MSCvis te 
kopen. De Turing Foundation heeft 
de intentie om in totaal € 300.000  
bij te dragen aan het LRFTT (Life Reef 
Fish Trade Transformation)initiatief, 
dat tot 2010 zal lopen.

A

B

C
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D Het redden van de zeeschildpad
Van de zeven soorten zeeschild
padden die de aarde rijk is, leven er 
zes in de Koraaldriehoek. Doel van 
dit deelproject is om in 2010 50% van 
alle trekroutes, voedergebieden en 
broedplaatsen van zeeschildpadden 
beschermd te hebben. Ook wil WNF 
de ongewenste bijvangst van zee
schildpadden halveren, door de 
distributie van 300.000 bijvangstvoor
komende cirkelhaken. De Turing 
Foundation heeft de intentie om in 
totaal € 250.000 bij te dragen aan dit 
deelproject.

E Weerstaan negatieve invloed 
klimaatverandering
Door opwarming van de aarde 
verbleekt koraal en sterft het af.  
Het WNF werkt aan vermindering 
van storende invloeden, zoals 
vervuilende industrie, toerisme en 
visserij. De Turing Foundation heeft 
de intentie om € 600.000 bij te dragen 
aan dit deelinitiatief, dat tot 2010 zal 
lopen.

F Nieuwe initiatieven voor de 
Koraaldriehoek
Het Coral Triangle Initiative is een 
dynamisch project en zal in de nabije 
toekomst extra activiteiten moeten 
ontplooien voor het succes van het 
project. De Turing Foundation 
onderschrijft deze aanpak en heeft  
de intentie om, op voorwaarde dat 
er tegen die tijd goed onderbouwde 
projectplannen komen, zich in  
de toekomst voor € 600.000 te 
committeren aan deze vooralsnog 
onbenoemde deelprojecten.

2.5.3 Kraamkamers van de zee – Lopende projecten
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Ecosystem Management door Marine 
Protected Areas voor de Murciellagos 
Baai in de Filippijnen
PARTS (Partner for Rural & Technical 
Service), Mindanao, tot juni 2009  
€ 44.000.

Duurzaam beheer van de 
biodiversiteit via Marine Protected 
Areas in de Lamit Baai in de 
Filippijnen
NSLC (Network of Sustainable 
Livelihoods Catalysts), Luzon,  
tot juli 2010 € 44.000.
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Terugtrekken African Parks Network uit Sudan 
African Parks Network (APN) helpt Afrikaanse regeringen 
met het behouden, beheren en herstellen van zeven 
Nationale Parken. Sanganeb Atoll Marine National Park is 
de enige atol in de Sudanese Rode Zee en Dungonab Bay 
National Park en beslaat 800 km² koraalriffen en eilanden 
aan de westkust van de Sudanese Rode Zee. De Turing 
Foundation had de intentie om in vijf jaar in totaal  
€ 1.000.000 te doneren voor het beschermen en opzetten 
van duurzaam management van deze twee nationale 
parken. Helaas heeft het African Parks Network zich 
noodgedwongen moeten terugtrekken, vanwege het niet 
tot–standkomen van de noodzakelijke beheersovereen
komst voor drie jaar met de Sudanese regering. Dit laatste 
was tevens de ontbindende voorwaarde in de overeenkomst 
met de Turing Foundation.
De door ons reeds gedoneerde € 100.000 is besteed aan 
infrastructuur en training. Het gebouwde veldstation vlakbij 
Mohammed Qol blijft – hopelijk – in gebruik voor het 
park management en toezicht door de Sudanese autoritei

ten. 18 rangers werden getraind in autoreparatie, techniek 
en elektriciteit, eerste hulp, bewakingstechnieken en duiken. 
Dankzij deze trainingen zijn de rangers nu beter voorbereid 
op hun natuurbeschermingstaken. 
De belangrijkste les die APN heeft geleerd van dit project is 
dat zij niet meer aan toekomstige parkmanagement 
projecten begint, zonder eerst een langetermijncommit
ment van de desbetreffende regering te krijgen, samen met 
een duidelijk mandaat dat het daadwerkelijk mogelijk maakt 
het park te managen. De Turing Foundation heeft begrip 
voor de ontstane situatie en respecteert de terugtrekking 
van African Parks uit Sudan. De toezegging voor de 
resterende € 900.000 is ingetrokken.

2.5.3 Kraamkamers van de zee – Afgerond project
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Organische landbouw in de Ido Eco 
Community, Tanzania
De Hugo van Lawick Foundation gaat 
op 30 lagere scholen en één middel
bare school in totaal 6.000 kinderen 
natuurbewust maken en trainen in 
organische landbouw en herbeplan
ting. Gewassen en zaden worden via 
de scholen beschikbaar gesteld. De 
Turing Foundation doneerde in 2008 
€ 30.000, en heeft het voornemen om 
in 2009 € 35.000 en in 2010 € 20.000 
te doneren, om 24.000 bomen te 
planten, 4.000 bijenkorven te 
plaatsen en 100 leraren te trainen in 
natuureducatie.

Duurzame landbouwprogramma’s, 
Burkina Faso
In Burkina Faso werkt The Hunger 
Project (THP) samen met de bevol
king vanuit “epicentra” aan het 
verbeteren van duurzame landbouw, 
waar 80% van de bevolking volledig 
afhankelijk van is. THP werkt aan 
verbeteren van duurzame landbouw
technieken, het afschermen van 
aangetaste bospercelen, het inrichten 
van voedselbanken en het verstrek
ken van microkredieten aan vrouwen. 
De Turing Foundation adopteerde in 
2008 voor € 32.000 de volledige 
landbouwprogramma’s van THP in 
12 epicentra in Burkina Faso en heeft 
de intentie dit in 2009 ook te doen.

Bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen, Timboektoe, Mali
Door droogte en snelle bevolkings
groei staat de vegetatie in 
Timboektoe onder druk, waardoor 
belangrijke inkomstenbronnen voor 
de lokale bevolking verloren dreigen 
te gaan. ICCO en de Malinese 
organisatie OMAES werken samen in 
10 dorpen, waarbij in elk dorp de 
vrouwen uit de 15 armste huis
houdens zaden, planten en kleinvee 
ontvangen en getraind worden in 
duurzame methoden. De Turing 
Foundation doneerde in 2008 
€ 40.000 en is voornemens in 2009 en 
2010 ieder jaar € 30.000 te schenken. 

2.5.4 Biologische landbouw – Nieuwe projecten

2

3



52

Verduurzamen cacaoproductie 
Eastern en Ashanti regio, Ghana
De productie van cacao leidt in 
Ghana, net als in veel andere landen, 
tot grootschalige ontbossing en 
bosdegradatie. GOAN (Ghana 
Organic Agriculture Network) startte 
samen met IUCN NL twee pilot
projecten (in de Eastern regio en de 
Ashanti regio) om de traditionele  
cacao productie te verduurzamen, 
zodat de gebieden een belangrijke 
buffer gaan vormen voor aangren
zende bosreservaten. De projecten 
beslaan 2.700 hectare en richten  
zich op 1.600 boeren. De Turing 
Foun dation financiert dit project,  
dat loopt tot 2010 (€ 66.000).

Biologische karité-noot productie, 
Burkina Faso
De kariténoot is een belangrijke  
bron van inkomsten voor miljoenen 
Afrikaanse vrouwen. In Burkina Faso 
bedreigen bosbranden, houtkap, 
nietduurzame kunstmest en traditio
nele productie de karitébomen. 
Association SongtaabYalgre (ASY) 
en IUCN NL gaan tot 2010 met 
training de biologische landbouw 
bevorderen, de karitéproductie 
verbeteren en zorgen via lobby en 
aanplant dat vrouwen de karité 
bomen kunnen blijven gebruiken.  
De Turing Foundation doneerde 
€ 58.000.

4

B

A

2.5.4 Biologische landbouw  – Nieuwe projecten

€ 1.000.000 voor duurzame IUCN NL 
landbouwprojecten in Afrika  
2008 – 2010
De Turing Foundation stelt in de 
periode 2008 – 2010 in totaal  
€ 1.000.000 beschikbaar voor  
IUCN NL projecten op het gebied van 
duurzame (biologische) landbouw  
en veeteelt in WestAfrika. Voor 2008 
reserveerden wij €  300.000, voor 2009 
en 2010 heeft het bestuur het 
voornemen om €  350.000 te doneren. 
Hierdoor kan IUCN NL efficiënter 
projecten aan de Turing Foundation 
aanbieden, en bovendien de toezeg
ging als vliegwiel inzetten. IUCN NL 
berekent aan de Turing Foundation 
per project 10% kosten. In 2008 
werden de volgende projecten 
toegekend voor een totaalbedrag van 
€  271.000: 



Restauratie van bergbossen door 
introductie van ‘analogue forestry’, 
Bamenda hooggebergte, Kameroen
Veel oorspronkelijke bossen in het 
Bamenda gebergte moesten wijken 
voor intensieve landbouw en 
veehouderij, waardoor de kwaliteit 
van grond en drinkwater afneemt,  
en erosie en armoede toenemen. 
CENDEP en IUCN NL hebben een 
voorbeeldproject opgezet voor 
duurzame inkomstenverhoging door 
‘analogue forestry’: bescherming en 
herstel van de oorspronkelijke 
vegetatie, samen met de aanplant 
van inkomstengenererende soorten. 
De Turing Foundation financiert dit 
project, dat loopt tot 2010 (€ 93.500).

Community Forest, Bamenda 
hooggebergte, Kameroen
In dezelfde Bamenda hooglanden in 
Kameroen waar CENDEP ‘analogue 
forestry’ pilots opzet, zetten ANCO 
en IUCN NL een voorbeeldproject  
op in het westelijk deel. Dit project 
helpt de gemeenschap Dom om  
het bergbos op duurzame wijze te 
exploiteren.120 hectare gedegradeerd 
bos wordt gerestaureerd en de 
bevolking wordt onderwezen en 
gefaciliteerd in duurzaam gebruik van 
het bos met duurzame landbouw, 
tuinbouw en veehouderijmethoden, 
erosiecontrole en bijenteelt. Wij 
financieren dit project, dat loopt tot 
2010 (€ 53.500).
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2.5.4 Biologische landbouw  – Lopende projecten

Duurzame landbouw/bosbouw in het Missahoe 

bosreservaat, Togo

IUCN NL werkt in Togo samen met Les Compagnons 

Rureaux (LCR) aan een project van “analoge beplanting”  

–  aanplant die praktisch dezelfde functie vervult als 

regenwoud maar deels uit economisch interessante 

boomsoorten bestaat, zoals koffie, ‘pepper tree’ en 

bepaalde soorten fruit. Dit project loopt tot juli 2009  

(€ 83.000). Na het projectbezoek in 2008 van bestuur  

en medewerkers van de Turing Foundation besloot het 

bestuur in 2009 om via LCR twee scholen in hetzelfde 

projectgebied te steunen, om zo de totale situatie in  

deze regio structureel te verbeteren. 

5
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7

6 Duurzame kleinschalige landbouw en bijenhouderij  
rond het Antisua gemeenschapsbos in Borgou, Benin
Conseil Régional de la Foret ANTISUA (CRFA), Benin.  
Tot 2009 (€ 60.000).

Duurzaam beheer van wetlands rond het Doro Meer  
in Mali
DONKO – promotion des valeurs locales traditionnelles, 
Bamako, Mali. Tot juli 2009 (€ 44.000).





Kunst Wij willen meer mensen in  
Nederland laten genieten van poëzie,  
klassieke muziek en schilderkunst.
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2.6

2.6.1 Kunstbeleid
De Turing Foundation wil mensen laten genieten van kunst 
in de zin van ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat hoge 
kwaliteit bijdraagt aan het genieten. De kwaliteit van de 
kunst zelf, maar ook de manier van presenteren moet van 
het hoogste niveau zijn. Wij financieren graag die initiatie-
ven die meer mensen laten genieten, en die publiek weten 
te bereiken dat anders minder makkelijk met kunst in 
aanraking komt. 

Binnen de kunst kiezen wij voor: 
1 het voordragen of publiceren van Nederlandse poëzie 

(zie pag. 62 – 64);
2  het tentoonstellen van schilderkunst in musea  

(zie pag. 65 – 71);
3  het geven van live uitvoeringen van (hedendaagse) 

klassieke muziek (zie pag. 71 – 76).

Ad 1. Poëzie 
Samenwerking is de rode draad in ons poëziebeleid. 
Samenwerking met andere fondsen die actief zijn binnen 
de poëzie – zoals VSB Fonds –, en het bevorderen van 
samenwerking tussen de aanbieders van poëzie. 

doelstelling kunst  
De Turing Foundation 
wenst meer mensen  
in Nederland te laten  
genieten van kunst.
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Daarom investeerden we in 2008 in platforms zoals de 
Nationale Gedichtendag en de Week van de Poëzie. 

Samen met het VSB Fonds hebben we door onderzoeks-
bureau Letty Ranshuysen een onderzoek laten uitvoeren 
naar kansrijke initiatieven die meer mensen van poëzie 
kunnen laten genieten. Voor dit onderzoek zijn 17 poëzie-
initiatieven doorgelicht en is met 10 sleutelfiguren uit de 
poëziesector gesproken. De bijdrage van de Turing 
Foundation aan dit onderzoek bedroeg € 4.860 (30% van 
de onderzoekskosten), ten laste van het poëziebudget 
2008.

Dit onderzoek, gecombineerd met onze ervaringen uit 
2007/2008, heeft geleid tot een aanscherping van het 
poëzie beleid. Onze focus ligt nu op enkele kansrijke 
initiatieven met een groot (potentieel) publieksbereik, 
zoals bijvoorbeeld de Gedichtendag. Daarnaast investeren 
wij soms in bijzondere poëziepublicaties, zoals de  
Van Oorschot reeks en De Gids (zie pag. 62) 

Ad 2. Musea
In 2007 ontvingen wij relatief weinig geschikte projecten 
van musea. In 2008 wisten gelukkig meer musea de weg 
naar de Turing Foundation te vinden. In het verslagjaar 
zijn twee projecten gestart, die zo goed bij ons pasten, dat 
wij daaraan onze naam koppelden:
•	 Vanaf 1 oktober 2008 reed de eerste Turing Museum 

Bus, waarmee alle kinderen uit de regio Rotterdam 
gratis naar het Chabot Museum en Museum Boijmans 
Van Beuningen worden gebracht. Bij succes van dit 
project hopen wij in Nederland meer Turing Museum 
Bussen te kunnen laten rijden (zie pag. 66) 

•	 Wij streven ernaar om bij exposities de beslissende 
bijdrage te geven aan die tentoonstellingen waar werken 
te zien zijn die anders alleen in buitenlandse musea of 
particuliere collecties worden getoond. Om eens in de 
twee jaar een echt groot gebaar te kunnen maken 
lanceerden wij op 13 december 2008 de Turing  
Toe kenning, waarmee de stichting eens in de twee jaar 
de beslissende bijdrage van € 450.000 wil doneren.  
In mei 2009 wordt de eerste Turing Toekenning  
uitgereikt door Minister Plasterk (zie pag. 65). 



60

Ad 3. Klassieke muziek
De Turing Foundation financiert uitvoeringen van (heden-
daagse) klassieke muziek en opera. Wij financieren graag 
die muziekuitvoeringen die mensen bereiken die anders 
minder makkelijk met klassieke muziek in aanraking 
komen. Daarom financieren wij bijvoorbeeld klassieke 
muziekvoorstellingen voor kinderen. 

Muziek is voor de Turing Foundation het meest arbeids-
intensief: de helft van alle kunstaanvragen kwam in 2008 
uit de muzieksector. Onze inschatting is dat dit ook te 
maken had met de herschikking van de kunstsubsidies bij 
OCW, de forse budgetverlaging bij het VSB Fonds en het 
feit dat het verkrijgen van bedrijfssponsoring meer moeite 
kost. 

2.6.2 Kunstbestedingen
In 2008 ontvingen wij in totaal 211 kunstaanvragen, 
waarvan 31 voor poëzie, 39 voor beeldende kunst,  
123 voor klassieke muziek en 18 overig. 
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1

2.6.3 Poëziebestedingen  – Nieuwe projecten

Het Poëziecircus
Het Poëziecircus organiseert litera
tuur en poëzievoorstellingen voor 
een jong, nieuw en breed publiek.  
De combinatie van ervaren dichters 
en nieuw talent blijkt bijzonder goed 
aan te slaan. De organisatie begint 
echter te groot en te succesvol te 
worden om volledig van vrijwilligers 
afhankelijk te blijven. De Turing 
Foundation droeg in 2008 € 14.000 bij 
voor professionalisering van de 
organi satie. 

Adoptie poëzierubriek en 
poëziethemanummers van De Gids
Cultureel en literair tijdschrift De 
Gids verschijnt al 170 jaar, heeft een 
unieke positie in literair Nederland en 
plaatst iedere aflevering poëzie.  
Een keer per jaar wijdt De Gids een 
themanummer aan poëzie. De Turing 
Foundation adopteerde in 2008 met  
€ 10.000 de poëzierubrieken en 
poëziethemanummers van De Gids 
met de intentie dit in 2009 en 2010 
voort te zetten. 

Vierjarige cyclus Poëzie 
bloemlezingen
Uitgeverij Van Oorschot wil de 
komende vier jaar 12 bloemlezingen 
publiceren van dichters die vergeten 
dreigen te raken, ingeleid door 
bekende bloemlezers. Bij het project 
hoort een website en een dagelijks 
gratis gedicht per email. Van Oor
schot probeert zo nieuwe lezers te 
bereiken. De eerste bundels van 
J.C. van Schagen en J.A. der Mouw 
zijn onlangs gepubliceerd. De Turing 
Foundation adopteerde met € 15.000 
de eerste drie bundels waardoor de 
verkoopprijs laag kan blijven. Bij 
succes zal ook de rest van de cyclus 
gewaarborgd worden.

3
2
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5

De Week van de Poëzie 2008  
(“De Eerste Liefde”)
Onder de paraplu van de Week van 
de Poëzie werden kleine, grote, 
bruisende of juist ingetogen poëzie 
en poëzieverwante activiteiten uit 
heel Nederland gebundeld. In de 
Week van de Poëzie (5 t/m 11 april 
2008) vonden minstens 75 poëzie
evenementen van bibliotheken, 
podia, boekhandels en uitgeverijen 
plaats. Het thema van De Week in 
2008 was De Eerste Liefde. De Turing 
Foundation droeg € 20.000 bij.

Poëziebundel  
“Jou Willen Is Je Missen”
Tijdens de Week van de Poëzie 2008 
presenteerden Poëzietijdschrift 
Awater en De Poëzieclub op 11 april 
2008 de bundel “Jou Willen Is Je 
Missen”. Deze themabloemlezing van 
Nederlandstalige gedichten  
over de liefde is samengesteld door 
dichter en NRC redacteur Marjoleine 
de Vos. De Turing Foundation 
doneerde € 5.000 voor deze publica
tie. In het verslagjaar werden in totaal 
2.010 bundels verkocht. 

2.6.3 Poëziebestedingen  – Lopende projecten

4
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2.6.3 Poëziebestedingen  – Lopende projecten

Gedichtendag 2008

De Gedichtendag brengt ieder jaar poëzie landelijk 

onder de aandacht. Er vonden rond 31 januari 2008 

maar liefst 400 poëzieactiviteiten plaats (lezingen, 

voordrachten, scholen en bibliotheekprojecten). 

Kranten drukten gedichten af, op tv en radio werden 

gedichten voorgelezen, in de Tweede Kamer werden 

gedichten voorgedragen, en de Gedichtendagbundel 

werd in een grote oplage en voor een lage prijs 

verspreid. De Turing Foundation doneerde € 30.000  

en was hoofdbegunstiger.

6



65

1

Turing Toekenning

Op 13 december 2008 lanceerden wij de Turing 

Toekenning, waar alle Nederlandse musea naar 

kunnen meedingen. De Turing Toekenning is een 

donatie van € 450.000 die elke twee jaar zal worden 

uitgereikt ten behoeve van één tentoonstelling.  

De Turing Foundation kan daarmee in een vroeg 

stadium een beslissende bijdrage leveren aan  

exposities die er zonder deze bijdrage waarschijnlijk 

niet zouden komen, met kunstwerken die anders 

alleen in buitenlandse musea te zien zouden zijn.

De eerste toekenning zal op 25 mei 2009 worden 

uitgereikt door Minister Plasterk van Cultuur.  

De Turing Foundation is zeer verheugd dat Carel 

Blotkamp, emeritus hoogleraar Moderne Kunst,  

Vrije Universiteit, Amsterdam en Jan Piet Filedt Kok, 

emeritus hoogleraar Atelierpraktijken, Universiteit van 

Amsterdam, ouddirecteur collecties en conservator 

Rijksmuseum hebben toegezegd ons bij deze  

beslissing te zullen adviseren. 

2.6.4 Musea bestedingen –  Nieuwe projecten
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2.4.3 Kwaliteit van onderwijs – Nieuwe projecten
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2.6.4 Musea bestedingen  – Nieuwe projecten

2

Turing Museum Bus voor Rotterdamse schoolkinderen

Gratis, comfortabel en veilig vervoer blijkt voor scholen de belangrijkste 

drempelverlagende factor te zijn om met hun leerlingen een museum te 

bezoeken. Daarom startte vanaf 1 oktober 2008 de Turing Museum Bus 

die kinderen uit (de regio) Rotterdam gratis van en naar het Museum 

Boijmans van Beuningen en het Chabot Museum vervoert. Bovendien 

krijgt elk deelnemend kind een Turing Museum Ticket, waarmee het  

kind samen met een volwassene gratis kan terug komen. 

Doel is dat elke leerling van iedere basisschool in de regio 

Rotterdam minstens één keer in zijn of haar schoolcarrière 

een museum bezoekt. In het laatste kwartaal van het 

verslagjaar maakten 1.462 kinderen gebruik van de bus.  

De Turing Foundation doneerde in 2008 € 50.00 aan het 

project en heeft het voornemen om in 2009 € 30.000 en 

in 2010 € 50.000 te investeren in dit project. In 2007 

werd al € 10.000 uitgegeven aan het voorbereidende 

haalbaarheids onderzoek.
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Paris Central – CoBrA Museum, 
Amstelveen
Het CoBrA Museum voor Moderne 
Kunst organiseert in 2009 de over
zichtsexpositie Paris Central rond de 
Parijse School, met schilderijen van 
onder meer Bram en Geer van Velde, 
Jean Dubuffet, Henri Michaux en 
anderen. Vele werken zijn afkomstig 
uit toonaangevende particuliere en 
buitenlandse collecties. De Turing 
Foundation is met € 100.000 hoofd
begunstiger van de expositie Paris 
Central (24 oktober 2009 t/m  
17 januari 2010).

Jan Lievens – A Dutch Master 
Rediscovered – Rembrandthuis, 
Amsterdam
Jan Lievens was een 17eeeuws 
wonderkind met werk dat van grote 
invloed was op het werk van  
Rembrandt. Door samenwerking met 
de Washington National Gallery en 
het Milwaukee Museum of Fine Art  
is het gelukt om 90 bruiklenen uit de 
hele wereld naar Nederland te halen, 
waarvan een derde deel nooit eerder 
in Nederland te zien was. De Turing 
Foundation draagt als hoofdbegunsti
ger € 60.000 bij aan deze expositie  
(17 mei t/m 9 augustus 2009).

4
5

Elizabeth Peyton – Bonnefanten 
Museum, Maastricht
Het Bonnefantenmuseum viert  
haar 125jarig bestaan met een 
overzichtstentoonstelling van de 
hedendaagse schilder Elizabeth 
Peyton. In Nederland was haar werk 
nog nooit eerder te zien. Het New 
Museum of Contemporary Art in New 
York organiseerde dit eerste omvat
tende overzicht van Peytons oeuvre. 
Van 20 oktober 2009 tot 21 maart 
2010 zijn in het Bonnefantenmuseum 
85 schilderijen van Peyton te zien. 
Daar het hoogwaardige kwaliteit 
betreft die anders aan Nederland 
voorbij zou gaan, neemt de Turing 
Foundation als hoofdbegunstiger de 
project kosten van € 75.000 op zich.

3
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De besloten wereld van de 
Roermondse Kartuizers – Roermond
Stichting De Roermondse Kartuizers 
organiseert de tentoonstelling  
‘Het Geheim van de Stilte’ in het 
Kartuizerklooster Bethlehem te 
Roermond, met panelen van vele 
vroeg 16e en 18eeeuwse kunste
naars, afkomstig uit onder andere 
Aken, Grenada, Brugge en Luik. 
Sommige werken werden nooit eerder 
in Nederland tentoongesteld. De 
Turing Foundation is met € 35.000 
hoofd begunstiger (27 maart t/m 
21 juni 2009).

Vincent van Gogh, de kunstenaar en 
zijn brieven – Van Gogh Museum 
Amsterdam
Na jaren van intensief onderzoek zal 
het Van Gogh Museum de brieven 
van Vincent van Gogh uitgeven in een 
“definitieve versie”: 2240 pagina’s in 
6 gebonden delen, rijk geïllustreerd 
met afbeeldingen, ook van alle 2000 
kunstwerken waar hij in zijn brieven 
naar verwees. Het Van Gogh Museum 
organiseert een tentoonstelling  
(9 oktober 2009 t/m 3 januari 2010) 
rond de brieven en de werken waar 
de brieven naar refereren, en lanceert 
een wetenschap pe  lijke website. De 
Turing Foundation droeg in 2008 
€ 100.000 bij en heeft de intentie in 
2009 nogmaals € 100.000 te doneren.

Scorels Roem – Centraal Museum, 
Utrecht
Het Centraal Museum in Utrecht 
organiseert van 20 maart t/m 28 juni 
2009 een grote overzichtstentoon
stelling Scorels Roem. Hoe een 
Utrechtse schilder de renaissance naar 
het Noorden bracht. Jan van Scorel 
(1495 – 1562) is een van de eerste 
Nederlandse kunstenaars die ging 
schilderen in de nieuwe stijl van de 
renaissance. De Turing Foundation  
is met een donatie van € 80.000 
hoofdbegunstiger van deze over
zichtstentoonstelling.

2.6.4 Musea bestedingen – Nieuwe projecten
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Museum Belvédère, Oranjewoud
In 2007 doneerde de Turing Founda
tion een bedrag van € 17.000 aan 
Museum Belvédère waarmee het 
museum twee keer per week langer 
kon worden open gesteld voor  
scholieren. Omdat het project niet 
aan de verwachtingen voldeed  
en in 2007 en 2008 een te gering 
aantal openstellingen werd gereali
seerd, is het project per 1 januari 
2009 beëindigd. Het resterende 
bedrag van de donatie wordt in 2009 
aangewend voor een nader te bepalen 
tentoonstelling van schilderkunst in 
Museum Belvédère.

De Zwoele Zomeravonden – 
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Het KröllerMüller Museum is 
beroemd om zijn collectie (Van 
Gogh, Picasso, Monet, Mondriaan) 
en zijn beeldentuin. Om nieuw 
publiek met de collectie kennis te 
laten maken organiseert het museum 
sinds 2006 muziek en theatervoor
stellingen op zomeravonden.  
De Turing Foundation was met  
€ 30.000 hoofdbegunstiger van de 
Zwoele Zomeravonden in 2008.  
De avonden werden door in totaal 
6.200 mensen bezocht, 200 meer dan 
begroot. De helft van alle bezoekers 
waardeerden de avond met een 8. 

Niet Normaal, Difference on Display 
– Beurs van Berlage, Amsterdam
Van 11 december 2009 t/m 7 maart 
2010 is de manifestatie Niet  
Normaal – Difference on Display in de 
Amsterdamse Beurs van Berlage. 
Naast games, films en documentai
res, toont Niet Normaal zelden voor 
het Nederlandse publiek toeganke
lijke schilderijen en tekeningen van 
Marlene Dumas, Louise Bourgeois, 
Luc Tuymans, Marc Quinn en Erik 
van Lieshout. De Turing Foundation 
doneerde € 100.000 ten behoeve van 
deze expositie.

2.6.4 Musea bestedingen –  Afgeronde projecten
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Vroege Hollanders: Schilders uit 
de Late Middeleeuwen – Museum 
Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Voor het eerst in 50 jaar was er weer 
een tentoonstelling over het begin 
van de schilderkunst in het toen malig 
graafschap Holland. De 500 jaar 
oude panelen werden zelden uitge
leend, maar kwamen nu bijeen uit 
alle hoeken van de wereld.  
Wij waren met € 100.000 hoofd
begunstiger. De expositie werd zeer 
goed ontvangen en de beide drukken 
van de catalogus waren volledig 
uitverkocht. De tentoonstelling trok in 
totaal 72.000 bezoekers, opvallend 
was het hoge aantal herhaalbezoeken. 

Terug Naar Zeeland – Zeeuws 
Museum, Middelburg
Het Zeeuws Museum program
meerde als eerste grote zomer
tentoon stelling sinds de heropening  
Terug Naar Zeeland (24 mei t/m 
14 september 2008), met topstuk
ken uit Kopenhagen en Antwerpen, 
die in de 16e en 17e eeuw in Zeeland 
waren gemaakt. De Turing Foun
dation was met € 65.000 hoofd
begunstiger. Doel was om 50.000 
bezoekers te trekken. Ondanks de 
lovende persaandacht bezochten in 
totaal 18.387 mensen de expositie. 
De marketing sloeg niet goed aan 
bij het vakantiepubliek en de 
expositie bleek meer geschikt voor 
de gebruikelijke museumbezoekers.

Onbekende Moderne Meesterwerken 
uit Moskou – Joods Historisch 
Museum, Amsterdam
Het Joods Historisch Museum 
Amsterdam presenteerde onbekende 
meesterwerken van Russisch 
joodse kunstenaars uit de periode 
1910 –1940, afkomstig uit de Tretjakov 
Galerie en het Bachroesjin Theater
museum in Moskou. De werken 
waren voor het eerst in Nederland  
te zien en toonden zowel avant 
gardistische als sociaalrealistische 
stijlen. De Turing Foundation droeg 
als hoofdbegunstiger € 60.000 bij aan 
deze expositie, die –  conform 
planning  –  in totaal 43.312 bezoekers 
trok. 

14
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De Familie De Bray–Frans Hals 
Museum, Haarlem
In 2008 organiseerde het Frans Hals 
Museum in Haarlem in samen
werking met de Londense Dulwich 
Picture Gallery de eerste overzichts
tentoonstelling over de 17eeeuwse 
kunstenaarsfamilie De Bray. Van  
2 februari t/m 21 juni 2008 waren  
er bruiklenen te zien uit Parijs, 
Washington, Edinburgh, Warschau en 
Los Angeles. De Turing Foundation 
was met een donatie van € 45.000 
hoofdbegunstiger. In totaal bezoch
ten, zoals geraamd, 38.209 mensen 
de expositie. Van 9 juli t/m 5 oktober 
was de expositie in London te zien. 

2.6.5 Muziekbestedingen  – Nieuwe projecten

Wereldpremière Svadebka!  
De Dorpsbruiloft
Svadebka! De Dorpsbruiloft is een nog 
nooit eerder uitgevoerde, door 
componist Theo Verbey in 1919 
gecompleteerde versie van Stravins
ky’s onvoltooide instrumentatie van 
Les Noces. Stichting De Dorpsbruiloft 
verwierf de exclusieve rechten van de 
Erven Stravinsky. De wereldpremière 
vindt plaats in de Hermitage  
Amsterdam tijdens het Grachten
festival 2009. Na de Nederlandse 
concert serie reist de productie door 
naar Sint Petersburg. De Turing 
Foundation doneerde € 20.000.

Opera per Tutti – Opera voor 
iedereen
Opera per Tutti brengt wekelijks 
opera van goede kwaliteit in een 
ongedwongen sfeer in de Amster
damse Vondelkerk. Delen van 
bekende en minder bekende opera’s 
worden op luchtige wijze gebracht, 
zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit. De opgevoerde muziek
stukken worden voorzien van een 
korte inhoudelijke toelichting. De 
uitvoeringen trekken operaliefheb
bers uit het hele land. De Turing 
Foundation droeg € 10.000 bij in  
2008 en heeft dezelfde intentie in 
2009.

1
2
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Kerstconcerten Händel en Purcell – 
Groningen, Leeuwarden en Emmen
Kamerkoor Capella Frisiae organi
seerde eind 2008 samen met 
barokorkest The Northern Consort  
een serie kerstconcerten (Händel en 
Purcell). Het eerste concert was op 
kerstavond in de gerestaureerde 
stationshal van Groningen. Op 27 en 
28 december vonden gratis kerst
concerten plaats in De Harmonie in 
Leeuwarden en in de Grote Kerk in 
Emmen. De Turing Foundation droeg 
€ 10.000 bij. 

Kamermuziekfestival Haaglanden
Het Kamermuziekfestival Haag
landen organiseerde van 12 t/m 
20 september 2008 zeven concerten 
in Den Haag en Voorschoten met als 
thema Tijdreizen. Het festival streeft 
er nadrukkelijk naar om ook de  
jongere generatie te interesseren 
voor kamermuziek. De Turing 
Foundation was met € 15.000 
hoofdbegunstiger voor het over
bruggingsjaar 2008, het festival 
ontvangt vanaf 2009 structurele 
financiering.

Muziektheater Vincent van Gogh,  
een Leven in Schilderijen
Frank Groothof slaagt er steeds in 
om grote groepen kinderen enthou
siast te maken voor klassieke muziek. 
Deze muziektheaterproductie gaat 
over Vincent Van Gogh, en wordt 
begeleid door muziek van tijdgenoten 
– zoals Mendelsohn, Satie, Diepen
brock, Liszt, Van Bree en Fauré. Door 
onze donatie van € 20.000 kunnen in 
2009 twintig extra scholen in Neder
land en in totaal 6.000 extra kinderen 
genieten van deze uitvoering.

2.6.5 Muziekbestedingen  – Nieuwe projecten
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6

Klassieke Muziek Uitvoeringen  
voor kleine kinderen – Utrecht
Stichting Memorabele Momenten 
(MEMO) brengt sinds 2002 kleine 
kinderen in aanraking met levende 
klassieke muziek op peuterspeel
zalen, kinderdagverblijven en 
welzijnsinstellingen. Met “Sharing  
the Extraordinary” wil MEMO in 
Amsterdam en Utrecht met ruim 
1.000 voorstellingen 75.000 kinderen 
bereiken. De Turing Foundation is 
met € 25.000 hoofdbegunstiger  
van MEMO’s klassieke muziek 
uitvoe   r ingen in Utrecht.

De Amsterdamse Cello Biënnale 
(ACB) 2008
De ACB is een tweejaarlijks inter
nationaal cellofestival. Van 17 t/m 
25 oktober 2008 werden 25 concerten 
gegeven. Het festival bood uitvoerin
gen voor zowel specialisten als  
voor een breed publiek met laag
drempelige activiteiten en gratis 
toeganke lijke uitvoeringen. De Turing 
Foundation droeg € 20.000 bij  
aan de laagdrempelige publieks
activiteiten.

Noorderkerkconcerten  –   
Marktplaats voor Muziek
De Stichting Noorderkerkconcerten 
wil met korte, laagdrempelige 
concerten van hoge kwaliteit, opge
voerd in informele sfeer, een nieuw  
en breed publiek bereiken.  
De stichting organiseert ieder jaar  
een reeks van 30 tot 35 concerten  
in de Noorderkerk, gelegen aan de 
Noordermarkt. De Turing Foundation 
droeg in 2008 € 25.000 bij aan dit  
initiatief.

7 8
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Rossini’s Opera Il Turco In Italia – 
Nederlands Blazers Ensemble (NBE)
Het NBE heeft een ‘nieuw’ genre 
opera’s gecreëerd  –  de kameropera – 
geschikt om op velerlei locaties te 
worden opgevoerd en inhoudelijk 
goed toegankelijk voor beginnende/
jongere operabezoekers. Het Ensem
ble voerde in het najaar van 2008  
het tot kameropera bewerkte Il Turco 
In Italia van Rossini op. De Turing 
Foundation droeg € 20.000 bij.

Delft Chamber Music Festival
Het Delft Chamber Music Festival 
organiseert al meer dan 20 jaar in  
de zomermaanden uitvoeringen van 
kamermuziek en trekt 6000 muziek
liefhebbers uit het hele land. In 2008 
vond het Delft Chamber Music 
Festival plaats van 1 t/m 10 augus
tus. De Turing Foundation droeg 
eenmalig € 20.000 bij om meer 
jongeren en een nieuw publiek  
voor kamermuziek te interesseren, 
bijvoorbeeld door de gratis lunch
concerten en de cocktailconcerten.

10

11

Wouter van Bemmel’s “Persweeën”
Stichting Weerdruk voerde op Open 
Monumentendag, op 14 september 
2008, in het Amsterdamse Veem
theater de compositie “Persweeën” 
van Wouter van Bemmel uit. Het stuk 
wordt ook tijdens de slotmanifestatie 
van Amsterdam Wereldboekenstad in 
april 2009 uitgevoerd. Wij doneerden 
€ 4.350.

9

2.6.5 Muziekbestedingen  – Nieuwe projecten
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Muziekvoorstelling “Ik en de 
Koningin” – Max Tak
Orkest Max Tak realiseerde de 
voorstelling Ik en de Koningin, 
gebaseerd op het gelijknamige boek 
van dichter en schrijver Ted van 
Lieshout. In de voorstelling speelt  
het orkest de hoofdrol, 10 musici in 
totaal, bijgestaan door zangeres 
Lottie Hellingman. Doel is om 
kinderen die nooit eerder een orkest 
live hebben zien spelen, voor het 
eerst kennis te laten maken met 
muziek. De Turing Foundation droeg 
€ 35.000 bij. 

12

Holland Festival 2008 –  
La Pasion según San Marcos
Internationale kunstcritici noemen 
‘La Pasión según San Marcos’ ‘het 
eerste meesterstuk van de 21ste 
eeuw’. In dit swingende, grote 
koorwerk verenigt de Argentijnse 
componist Osvaldo Golijov ogen
schijnlijk onverenigbare stijlen uit tal 
van culturen, van westers klassiek 
vioolspel tot Amerikaanse gospel, 
van ZuidAmerikaanse new tango tot 
Spaanse flamenco. De tekst komt 
ondermeer uit het evangelie volgens 
Marcus. De Turing Foundation was 
met € 50.000 hoofdbegunstiger. 

13

Gratis klassieke muziekavonden  
in het Vondelpark 2008  –  2010
Op zomerse donderdagavonden 
spelen gerenommeerde muziek
gezelschappen gratis klassieke 
muziek in het Amsterdamse Vondel
park Openluchttheater. In juni, juli  
en augustus 2008 waren dat het 
Nederlands Kamerorkest, het 
Ricciotti Ensemble, Amsterdam 
Sinfonietta, Nederlands Philharmo
nisch Orkest en het Atlas Ensemble. 
De Turing Foundation adopteerde de 
avonden in 2008, met de intentie dit 
in 2009 en 2010 ook te doen met 
€ 20.000 per jaar.

14
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Hoofdbegunstiger Ricciotti Ensemble 
Het Ricciotti Ensemble bestaat uit 40 idealistische (conservatorium) studenten die optredens verzorgen voor mensen die niet in staat zijn om live symfonische muziekuitvoeringen bij te wonen. Zo treedt het orkest bijvoorbeeld op in zorginstellingen, gevangenissen, scholen en asielzoekerscentra. De Turing Foundation is gedurende drie jaar hoofdbegunstiger van het Ricciotti Ensemble voor € 35.000 per jaar. In 2008 verzorgde het Ricciotti in totaal 109 goed bezochte optredens. De uitstekende resultaten waren reden om de samenwerking in 2009 voort te zetten zoals gepland.

15
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16 Hoofdbegunstiger “Concerten in de Wijk” – 30 klassieke 
concerten op onverwachte plekken in Amsterdam
Nederlands Philharmonisch Orkest, 2007 en 2008:  
€ 20.000 per jaar, intentie voor 2009: € 20.000.

Hoofdbegunstiger Matthäus Passion in Jan Rot’s 
Nederlandse ‘hertaling’
De Residentie Bach Ensembles, 2008:  
€ 10.000 en intentie voor 2009 € 10.000.

Familievoorstelling Porgy & Bess van Gerschwin
Stichting Vrije Val/Frank Groothof, 2008: € 17.000. 

Concerten van het Wereld Orkest
World Orchestra of Jeunesses Musicales/ 
UNESCO Artist for Peace, 2008: € 25.000. 

Atlas Ensemble
Atlas Ensemble, 2007 – 2009: € 50.000.

16





Lepra Wij streven naar uitroeiing  
van lepra als misvormende ziekte.
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2.7.1 Leprabeleid
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uit-
sluitend de allerarmsten treft, zozeer dat men zich in 
rijkere landen soms niet bewust is dat de ziekte nog 
bestaat. Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak 
handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een 
incubatietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral om de 
ziekte tijdig te herkennen–en te behandelen voordat 
permanente zenuwbeschadigingen optreden. 

De Turing Foundation draagt daarom bij aan weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van vroege diagnose 
en behandeling van lepra en aan de behandeling van  
leprapatiënten. 

doelstelling lepra 
De Turing Foundation 
streeft naar uitroeiing van 
Lepra als misvormende 
ziekte.

2.7 
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2.7.2 Leprabestedingen
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2.7.3 Wetenschappelijk onderzoek naar vroege diagnose van lepra  – Nieuwe projecten

IDEAL
Het IDEALconsortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiological Assays for Leprosy) bestaat uit 30 onderzoeksgroepen waarvan ongeveer de helft zich bevindt in landen waar lepra nog steeds voorkomt.  Alle onderzoeksgroepen hebben een achtergrond in laboratoriumonderzoek en/of onderzoek bij leprapatiënten in het veld. Alle toonaangevende onderzoeksgroepen in de wereld die zich bezighouden met deze tak van lepraonderzoek zijn in IDEAL vertegenwoordigd.   

Het IDEALconsortium richt zich op het ontwikkelen van immunologische testen die leprabesmetting kunnen aantonen in een vroegtijdig stadium. Daarnaast worden moleculaire testen ontwikkeld waarmee een beter inzicht kan worden verkregen in de transmissie van de leprabacterie. Uiteindelijk is het doel te komen tot testen die de leprabestrijding kunnen helpen bij het voorkomen van lepra door het zeer vroegtijdig opsporen en behandelen van lepra (nog voor de ziekte zich geopenbaard heeft).   

Geluk/Leprosy/2009 

Prevention of  Transmission 

Leprosy 

Transmission Subclinical  
infection 

Transmission 

MDT 

Early diagnosis 

Tools for  

1
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De partners bespreken de uitkomsten van de experimenten, wisselen ervaringen en data 

uit, leveren de materialen en protocollen uit individuele onderzoeks projecten, en voeren 

experimenten uit in onderling overleg volgens één test format. Dit stroomlijnt en versnelt 

het onderzoek, en levert eerder resultaten voor leprabestrijding. 

Sinds eind 2005 heeft IDEAL een aantal kandidaten geïdentificeerd voor zowel vroege 

diagnostiek als voor transmissiestudies. In de periode 2008 – 2010 wordt een test  

ontwikkeld die zeer selectief leprainfectie in bloed kan aantonen, en wordt gewerkt aan 

verdere identificatie van genetische markers op de leprabacterie die gebruikt kunnen 

worden bij transmissiestudies.  

 
Na 2010 wil IDEAL een grootschalige studie doen naar het voorkómen van lepra door  

(op maat gemaakte) profylactische behandeling van contacten van leprapatiënten.  

 
De Turing Foundation doneerde in 2008 € 350.000 als bijdrage aan deze onder zoeken, en 

heeft het voornemen t/m 2010 nog eens € 294.000 bij te dragen (ca. 60% van de totale 

projectkosten). Deze toekenning betreft een cofinanciering samen met de Leprastichting.

In 2008 is het nieuwe 3jaren onderzoek opgestart. Er zijn onder andere 

standard operating procedures vastgesteld per partner en het onderzoeks

materiaal (M Leprae eiwitten en peptiden) is ontwikkeld en verspreid. De 

eerste resultaten van de onderzoeken worden verwacht in 2009.
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LUMC wetenschappelijk onderzoek 
“Immunopathology of leprosy” 
2007 – 2011
Onderzoek van het Leiden Univer
sitair Medisch Centrum naar 
processen die kunnen leiden tot 
schade aan Schwann cellen en 
zenuwen – en de daarmee samen
hangende levenslange handicaps.  
De Turing Foundation doneerde in 
2007 en 2008 € 75.000 als bijdrage 
aan dit onderzoek, en heeft het 
voornemen ieder jaar t/m 2011 een 
vergelijkbaar bedrag bij te dragen. 
Deze donatie betreft een cofinancie
ring samen met de Leprastichting.

2

2.7.4 Behandeling van leprapatiënten – Lopende projecten



De Leprastichting is sinds 2006 de 
belangrijkste samenwerkingspartner 
van de Turing Foundation op het 
gebied van leprabestrijding. In 2008 
heeft de Turing Foundation met 
€ 100.000 bijgedragen aan de 
veldprojecten in Cambodja en Laos.

Veldprojecten leprabestrijding in 
Cambodja 
In Cambodja richt de lokale partner 
van de Leprastichting CIOMAL zich 
in het leprabestrijdingsprogramma 
vooral op het verbeteren van de 
kwaliteit van de diagnostiek, behan
deling, technische supervisie en 
programmamanagement. 

Veldprojecten leprabestrijding in 
Laos
In de Democratische Volksrepubliek 
Laos komt lepra vooral voor onder 
minderheden die vaak moeilijk 
bereikbaar zijn. De besmetting wordt 
meestal pas in een laat stadium 
ontdekt, als de verminkingen al 
ernstig en onherstelbaar zijn. De 
Leprastichting zet zich in Laos onder 
andere in voor meer registratie en 
medische begeleiding van lepra
patiënten, het onderzoeken van 
mensen met wie de leprapatiënten 
contact hebben gehad, en trainingen 
en cursussen van lokale gezond
heidswerkers. 
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School in Tha Thon, Noord-Thailand
De Turing Foundation schonk eenmalig € 6.000 voor  
de bouw van een school in de afgelegen bergen van 
NoordThailand. Tegenwoordig valt Thailand buiten 
onze geografische focus.

Schoolgeld voor weeskinderen met HIV, Rayong, 
Thailand
De Turing Foundation schonk eenmalig € 5.000 ter 
ondersteuning van de Vrienden Camillian Social Center, 
dat voorziet in schoolgeld voor weeskinderen met HIV 
of Aids in Rayong, Thailand.

Meningitis Township Project, Zuid-Afrika
De Turing Foundation droeg eenmalig € 20.000 bij  
aan het Tuberculose Meningitis Township Project in 
Kaapstad van het Kinder Infectieziekten Diagnostisch 
Centrum (KIDS), Amsterdam.

Steun stamhoofd, Cotonou, Benin 
€ 1.000 in 2008, ter ondersteuning van de dorpsoudste 
die een brede verantwoordelijkheid draagt binnen de 
dorpsgemeenschap.

De Turing Foundation heeft 
in 2008 een viertal toeken
ningen gedaan die niet 
onder de eerder beschreven 
beleidsterreinen kunnen 
worden gecategoriseerd. 
Hier onder volgt een over
zicht van deze donaties. 
In de toekomst zullen  
dit soort ‘discretionaire’  
toekenningen niet meer 
worden gedaan.

2.8 
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Hoofdstuk 3
Bestuur, governance en organisatie
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3.1 Bestuur
Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per  
31 december 2008 uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), CTO TomTom NV. 

Alexander Ribbink (secretaris).
Nevenfuncties: bestuurslid van Amsterdams Historisch 
Museum, de Stichting Kunstkrijgers, de Ribbink/Van den 
Hoek Family Foundation en penningmeester van het 
Concertgebouwfonds.

Jeroen Davidson (penningmeester), partner Financial 
Services Tax, Ernst & Young.
Nevenfuncties: penningmeester van Stichting tot steun  
van de Amsterdamse Montessori School, Stichting Gan 
Hasjalom en Stichting Elly Ameling 75 jaar. 

De voorzitter is als oprichter benoemd voor onbepaalde 
tijd. De overige bestuursleden worden voor maximaal 
2 jaar benoemd, maar zijn onbeperkt herbenoembaar.  
Op 1 juli 2008 werd Alexander Ribbink herbenoemd voor 
2 jaar (tot 1 juli 2010) en Jeroen Davidson voor 1,5 jaar 

DIRECTIE

BESTUUR

PROJECT
MANAGER

OFFICE 
MANAGER



91

(tot 1 januari 2010). Voor een discrepantie in jaren is 
gekozen om een mogelijk gelijktijdig aftreden van  
bestuursleden te voorkomen. 

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd en zij declareren geen onkosten. Wel werd 
voor alle bestuursleden door de Turing Foundation de 
projectreis naar Ghana en Togo betaald, met uitzondering 
van de vliegtickets. 

3.2 Bestuursverslag
Het bestuur kwam in 2008 vier maal in vergadering bijeen. 
Op iedere bestuursvergadering zijn beleid, financiën, 
communicatie, aanvragen en de status en evaluaties van 
gehonoreerde projecten de vaste agendapunten. Op alle 
bestuursvergaderingen was de directie aanwezig. Alle 
aanvragen, groot en klein, komen, voorzien van een 
directieadvies, in de bestuursvergadering en worden daar 
besproken (zie paragraaf 2.2, aanvraagprocedure). 
De directie licht projecten toe, het bestuur beslist uitein-
delijk over (gedeeltelijke) toekenning dan wel de afwijzing 
van een project. 

In 2008 werd op iedere bestuursvergadering uitgebreid 
stilgestaan bij (tussen)evaluaties, en werd door het bestuur 
bediscussieerd of uitkomsten wel of niet beleidscon se-
quenties hadden. Een speciale bestuursvergadering werd 
gewijd aan de evaluatie van gevoerd beleid en de te volgen 
strategie in de navolgende jaren (zie paragraaf 3.3,  
Eva luatie beleid en strategie).

In 2008 werden nog enkele kleine projecten gehonoreerd 
die gedeeltelijk of zelfs geheel buiten de doelstellingen 
vielen (zie paragraaf 2.8, Overige projecten), maar toch  
van zodanige kwaliteit werden geacht dat er budget voor  
is vrijgemaakt. Inmiddels is besloten om dergelijke 
toekenningen niet meer te doen, omdat ze de organisatie 
relatief veel tijd kosten. 

3.3 Evaluatie beleid en strategie
In mei 2008 kwamen bestuur en directie bijeen voor  
een strategiesessie. Op deze dag werd kritisch gekeken 
naar beleid in het verleden, en gepraat over mogelijke 
bijsturing. 
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In het algemeen was men tevreden. Wel was het bestuur 
kritisch naar de directie ten aanzien van het niveau van de 
evaluaties van projecten. Het bestuur wenst scherpere 
evaluaties met meer concrete aanbevelingen ten aanzien 
van toekomstige samenwerking, dan wel met aanbeve-
lingen voor beleidsaanpassingen. Ook is er de wens geuit 
aanvragen nog meer te gaan beoordelen op basis van 
benchmarks. 

Het bestuur kwam eveneens tot de conclusie dat we nog 
meer dan voorheen betrokken willen zijn bij nieuwe 
initiatieven, en de Turinggelden vooral willen inzetten als 
katalysator. Ook willen wij onze netwerken inzetten om 
partijen te laten samenwerken, ook als deze samen-
werking niet direct voor de hand ligt. 

Tijdens de strategiesessie is besloten de geografische 
focus nog verder aan te scherpen. Voor wat betreft  
biologische landbouw, onderwijs, en de genezing van 
lepra patiënten zal de Turing Foundation zich voortaan 
beperken tot Niger, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, 

Ghana, Kameroen, D.R.Congo, Kenia en Tanzania.  
Onderwijs en leprabestrijding blijven actief in Cambodja 
en Laos.
Daarnaast streven we er naar om deze projecten waar 
mogelijk elkaar te laten versterken, door organisaties te 
laten samenwerken, of door met natuur- en onderwijs-
projecten in dezelfde dorpen/regio’s actief te zijn. 

Binnen onderwijs is er verder die dag nadrukkelijk voor 
gekozen om ons niet langer op specifieke doelgroepen, 
zoals weeskinderen, straatkinderen, aidswezen te richten, 
maar juist op algemeen openbaar onderwijs.

Bij alle bestuursleden bestond de wens tot meer inhoude-
lijke verdieping en het daadwerkelijk zien van projecten, 
om zo in de toekomst tot een meer afgewogen keuze te 
kunnen komen in het bestedingsbeleid. Daarom is 
besloten dat ook het voltallige bestuur de directie zou 
vergezellen op de geplande projectreis naar Afrika (zie 
paragraaf 5.1.2 (Lokale) partnerorganisaties).
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3.4 Governance en transparantie
De Turing Foundation heeft haar statutaire zetel te 
Amsterdam. Het dossiernummer bij de Kamer van 
Koophandel is 34252769. Op 5 oktober 2006 erkende de 
Belastingdienst de Turing Foundation als een ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’. Met het verkrijgen van de 
ANBI-status werd de oprichting van de Turing Foundation 
als goede doelenstichting eind 2006 een feit. In 2007 
werd deze ANBI-status omgezet in de ANBI-status voor 
‘onbepaalde tijd’. 

Het bestuur 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. 
De Turing Foundation beslist zelf direct over haar beste-
dingen en haar beleid, zonder tussenkomst van commis-
sies en adviesorganen. De combinatie van succesvolle 
mensen uit het bedrijfsleven en ervaren goede doelen-
professionals in bestuur en directie geeft ons voldoende 
kennis en ervaring om gefundeerde beslissingen over de 
bestedingen te kunnen nemen. 

Alleen bij de Turing Toekenning (zie paragraaf 2.6.4  
Musea bestedingen) laten wij ons adviseren door twee 
zwaar gewichten uit de kunstwereld: Carel Blotkamp, 
emeritus hoogleraar Moderne Kunst, Vrije Universiteit, 
Amsterdam en Jan Piet Filedt Kok, emeritus hoogleraar 
Atelier praktijken, Universiteit van Amsterdam, oud-
 directeur collecties en conservator Rijksmuseum. 

De Turing Foundation hecht er aan om zo open en helder 
mogelijk te communiceren. Dit doen we omdat we trots 
zijn op onze partners en de projecten die we financieren. 
Ook hopen wij hiermee andere vermogenden te inspireren 
om ook een fonds als de Turing Foundation op te richten. 
Transparantie geven we vorm door onze website, waar al 
onze partners, projecten en bestedingen exact terug te 
vinden zijn. Direct na iedere bestuursvergadering worden 
onze nieuwe projecten daar uitgebreid met foto, project-
beschrijving en vermelding van de donatie geplaatst. 
Na het jaar 2007 publiceerden we direct een uitgebreid 
gecombineerd jaarverslag over ons startjaar 2006 en 2007. 
Opvallend veel positieve reacties over dit initiatief vielen 
ons ten deel. Ook namen wij direct deel aan De Trans-
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parant Prijs. Van de slechts 14 vermogensfondsen die hun 
jaarverslag in 2008 instuurden voor De Transparant Prijs, 
eindigde het jaarverslag van de Turing Foundation op de 
vijfde plaats. 

3.5 Effectmeting en het volgen van projecten
Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd 
ontvangt een formele toekenningsbrief, met daarin de 
voorwaarden, tussentijdse evaluatiepunten en de vereisten 
voor het eindverslag. Deze brief biedt samen met het 
projectplan de basis voor de monitoring en evaluatie. 

Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 
(maximaal) 90% van het toegezegde bedrag direct ter 
beschikking. De resterende (maximaal) 10% wordt overge-
maakt na goedkeuring van het inhoudelijke en financiële 
eindverslag. Bij toe kenningen van € 25.000 of hoger is een 
accountants controle van het project een voorwaarde.

In 2007, toen de projecten snel in aantal toenamen, merkten 
we dat we niet de capaciteit hadden om alle projecten naar 

volle tevredenheid te volgen en evalueren. Dit was de reden 
om een projectmanager te werven, die zich intensiever met 
de onderwijs- en kunstprojecten kon bezig houden, met als 
doel meer inzicht in de effecten van onze donaties. Bij al 
onze monitoring en evaluaties is de aanvraag met de daarin 
geformuleerde inhoudelijke en financiële doelstellingen 
leidend. Om onze evaluaties te kunnen verbeteren hebben  
we daarom besloten meer tijd te besteden aan het aan-
scherpen van de aanvragen. De evaluaties bieden belangrijke 
managementinformatie, de samenvattingen daarvan worden 
gerapporteerd in de bestuursvergadering. 

Voor onze kunstbestedingen geldt dat wij het gehele traject 
van totstandkoming goed volgen en nagenoeg alle projec-
ten (soms meerdere malen) bezoeken. 

Onze projecten in ontwikkelingslanden voeren wij groten-
deels uit via Nederlandse partnerorganisaties. Met hen 
onderhouden wij intensieve contacten Tijdens deze 
gesprekken denken wij ook graag mee, of bemiddelen wij in 
het leggen van contacten, iets waar vaak vraag naar is bij 
onze partners. 
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Om meer inzicht in onze projecten in ontwikkelingslanden 
te verkrijgen hebben we samenwerking met de seniorex-
perts van PUM gezocht. Deze contacten hebben geleid tot 
een proef om de natuur- en onderwijsprojecten van de 
Turing Foundation in Burkina Faso en Tanzania te gaan 
evalueren. Bij succes is het streven deze samenwerking uit 
te breiden.

3.6 Status doelstellingen 2008
De jaren 2006 en 2007 stonden in het teken van de 
oprichting van de stichting, het opstarten van de  
orga nisatie, het formuleren van het bestedingsbeleid en 
het verkennen van de goede doelenwereld en van de 
ver mogensfondsen. Het waren ook de jaren van heel veel 
kennismakingen en eerste grote en kleine(re) bestedingen. 

In 2008 zijn de eerste projecten afgerond. De resultaten 
hebben we uitgebreid geëvalueerd en zullen waar mogelijk 
weer nieuwe informatie opleveren voor bestedingskeuzes 
in de toekomst. 

Voor 2008 hadden we een aantal prioriteiten geformu-
leerd, waaronder: 

Inhoudelijke verdieping
Omdat een groot deel van de natuur en onderwijsprojecten 
gelokaliseerd is in West-Afrika, is besloten met bestuur en 
alle medewerkers een projectreis te maken naar Ghana en 
Togo. In beide landen investeren wij in duurzame land-
bouw en onderwijs. Willem Ferwerda, directeur van  
IUCN NL en Rietje Grit, hoofd projecten van IUCN NL 
waren onze reispartners. De reis is door iedereen als 
bijzonder leerzaam en nuttig ervaren. Het directe resultaat 
was dat we hebben besloten om bij het natuurproject van 
Les Compagnons Ruraux in Togo in twee in het project-
gebied gelegen scholen te investeren. Een geïntegreerde 
aanpak, die we in de toekomst vaker willen gaan nastreven. 

De stroomlijning van de interne organisatie
In 2007 liepen er in totaal 73 projecten, in 2008 waren dit 
er 109. Om projecten beter te kunnen volgen en evalueren 
startte in maart projectmanager Ellen Wilbrink. De 
directie kon zich zo meer gaan concentreren op beleids-
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ontwikkeling en nieuwe aanvragen, en Ellen volgt en 
evalueert de onderwijs- en kunstprojecten. 

Het invoeren van een geïntegreerde projectadministratie 
Na een grondige marktverkenning is in 2008 is gekozen 
voor Kristal als projectadministratiesysteem. Een groot 
deel van onze projecten is inmiddels ingevoerd. In januari 
2009 is Kristal in gebruik genomen.

Profilering van de Turing Foundation
Naamsbekendheid is voor de Turing Foundation vooral 
relevant om met de juiste projecten en partners in aan-
raking te komen. In het bijzonder binnen de musea 
bereikte het aantal geschikte aanvragen niet het gewenste 
niveau. Daarom is besloten om aan projecten binnen de 
kunst die bijzonder goed bij de stichting passen, de naam 
te koppelen. In 2008 werd de eerste Turing Museum Bus 
gelanceerd en werd de Turing Toekenning gepresenteerd.
In 2009 staan binnen de kunst meer van dit soort initiatie-
ven op stapel. 

3.7 Risico’s
De Turing Foundation onderscheidt vier soorten risico’s: 
financiële risico’s, operationele risico’s, reputatierisico’s 
en bestedingsrisico’s.

Financiële risico’s 
Voor het vermogensbeheer zijn strikte afspraken vast-
gelegd door het bestuur. Zo is de bandbreedte aandelen–
obligaties 20/40 – 60/80 en is ons vermogen bij meerdere 
banken onder gebracht. Verder wordt er niet belegd in 
individuele aandelen maar in beleggingsfondsen met een 
goede (wereldwijde) spreiding die gericht zijn op de lange 
termijn. Dat zelfs een gedegen spreiding en een defensief 
beleggingsbeleid niet altijd garant staat voor volledige 
risicoafdekking ondervonden wij helaas met het faillisse-
ment van de zakenbank Lehman Brothers (zie paragraaf 
4.3 Vermogensbeheer).

Operationele risico’s
Alle administratieve en financiële processen en verant-
woordelijkheden die gelden binnen ons fonds zijn vast-
gelegd in een document interne controle/administratieve 
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organisatie. Gezien de omvang van onze organisatie 
(2,55 fte) is er geen gedragscode vastgelegd. Beleid, 
criteria en uitvoeringsprocedures vormen de solide basis 
van onze bestedingen. Integriteit van bestedingen is op 
iedere bestuursvergadering de leidraad. 

Reputatierisico’s 
Onze strategie is om zelf proactief de informatie over onze 
keuzes, beleid en bestedingen zoveel en compleet mogelijk 
naar buiten te brengen, ook als deze bestedingen niet naar 
wens verlopen. Dit doen we via onze website en ons 
jaarverslag. Ook informeren we belanghebbenden zo snel 
mogelijk over relevante wijzigingen in ons (bestedings)
beleid. Verder hebben wij het beleid dat we vragen van 
media altijd zo goed en snel mogelijk beantwoorden. 

Bestedingsrisico’s 
Omdat wij actief zijn in vele ontwikkelinglanden zijn wij er 
ons van bewust dat bestedingen in deze landen nu 
eenmaal meer risico’s met zich meebrengen dan investe-
ringen in Nederland. Daarom kiezen wij er voor onze 
buitenlandse bestedingen via Nederlandse partner-

organisaties te laten lopen, en bij twijfel gaan wij de 
referenties van de potentiële partners na. 

Al deze projecten en partners screenen wij zorgvuldig van 
te voren. Van alle goede doelenorganisaties met wie wij 
samenwerken, controleren wij de jaarrekeningen en 
jaarverslagen van minimaal de afgelopen twee jaar, de 
begroting en beleidsplannen voor de komende jaren, en de 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Ook vragen wij 
bij ieder project minimaal twee referenties, die de directie 
regel matig contacteert. 

De risico’s worden in kaart gebracht en in het directie-
advies aan het bestuur verwerkt. Toch liepen in 2008 de 
volgende bestedingen niet zoals oorspronkelijk gewenst: 
Museum Belvedère (zie pag. 69), Pakistan Development 
Foundation (zie pag. 41), STOOM (zie pag. 41) en African 
Parks Network in Sudan (zie pag. 50). 
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3.8 Personeelsbeleid
De Turing Foundation heeft er voor gekozen om het aantal 
werknemers zo laag mogelijk te houden, 2,55 fte in totaal. 
Taken als vermogensbeheer, financiële administratie en 
ondersteunende diensten besteedt de stichting uit. 

Carlijne Bueters is directeur Onderwijs & Lepra (0,6 fte). 
Daarnaast draagt zij zorg voor het financieel beheer van de 
stichting. 
Nevenfunctie: penningmeester van het Europees Centrum 
voor Conflictpreventie

Milou Halbesma is directeur Kunst & Natuurbescher-
ming (0,6 fte). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle 
externe communicatie. 
Nevenfuncties: lid van de Raad van Advies van de  
Rotterdamse tentoonstellingsruimte TENT en lid van de  
Redactieraad van Filantropisch Magazine/FM Weekly. 

De directie heeft haar werkzaamheden zo ingericht dat  
zij elkaar altijd kunnen vervangen. Zo verving Milou 
Halbesma Carlijne Bueters in de periode van februari tot 

en met juni vanwege het zwangerschapsverlof van  
Carlijne. Milou werkte in deze periode 1 dag extra  
(in totaal 0,8 fte).

De directie wordt ondersteund door Rahana Madhar, 
officemanager. 
Vanwege de snelle groei in het aantal projecten is Ellen 
Wilbrink aangesteld als projectmedewerker (0,75 fte) per 
1 maart 2008. Zij is verantwoordelijk voor de monitoring 
en evaluatie van kunst- en onderwijs projecten. Voor 2009 
is geen personele uitbreiding voorzien.

Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op 
basis van salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen 
en goede doelenorganisaties. De salarissen zijn per 
1 januari 2009 aangepast met inflatiecorrectie van 2,3%.

 
3.9 Vooruitblik en begroting
Het jaar 2009 wordt een jaar waarin wij op de ingeslagen 
weg van een groeiend aantal projecten en totaalbedrag  
aan donaties zullen voortgaan. Tegelijkertijd zal de  



99

economische recessie en daarmee gepaard gaande malaise 
op de economische markten ons voor de nodige uit dagingen 
stellen. Voor de continuïteit van onze organisatie is het van 
belang ons vermogen voor de langere termijn in balans te 
houden met onze ambities. Daarbij geldt dat het oorspron-
kelijke vermogen niet in stand hoeft te worden gehouden, 
het rendement op het vermogen heeft -vooral op de lange 
termijn- natuurlijk wel invloed op ons bestedingsniveau. 
In 2009 gaan wij door met het ontwikkelen van een 
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Ook 
werken wij aan een verdere verbetering van de kwaliteit 
van onze donaties en projecten.

Voor 2009 hebben wij de volgende interne doelstellingen 
geformuleerd: 

Ontwikkelen maatschappelijk verantwoord beleggings-•	

beleid
Uitgebreidere monitoring en scherpere evaluaties van •	

projecten
Inhoudelijke verdieping in focuslanden•	

Werken met benchmarks voor de verschillende soorten •	

projecten en landen

Volledige invoering van een nieuw projectadministratie-•	

systeem.

Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Founda-
tion in totaal bijna € 13 miljoen toegekend aan donaties of 
gereserveerd voor meerjarige projecten. De ervaringen van 
voorgaande jaren hebben geleerd dat de uiteindelijke 
hoogte van de jaarlijkse donaties afhankelijk is van de 
kwaliteit van de aanvragen en het jaar waarin het uiteinde-
lijke project plaats gaat vinden. In 2009 gaan we uit van 
een substantiële stijging in de toegekende donaties met 
€ 1 miljoen ten opzichte van 2008.
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Begroting donaties 2009:

Onderwijs 1.300.000

Kunst 1.150.000

Natuur 1.300.000

Lepra 600.000

Totaal 4.350.000
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De begroting voor 2009 luidt als volgt:

Baten

Opbrengst beleggingen 770.000

Overige opbrengsten 19.000

Totale Baten 789.000

Lasten

Donaties 4.350.000

Personeelskosten 189.200

Afschrijvingen 29.000

Overige lasten 166.350

Totale Lasten 384.550

Saldo Baten en Lasten  -3.945.550

Begroting donaties 2009:

Onderwijs 1.300.000

Kunst 1.150.000

Natuur 1.300.000

Lepra 600.000

Totaal 4.350.000





Hoofdstuk 4
Financiële verslaggeving
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4.1 Het vermogen van de Turing Foundation
De oprichter van de Turing Foundation heeft de stichting 
€ 100 miljoen geschonken. Dit bedrag wordt in tien half-
jaarlijkse lijfrenteschenkingen ontvangen door de Turing 
Foundation in de jaren 2006 t/m 2011. Uit dit vermogen 
wordt jaarlijks een bedrag van circa € 5 miljoen ter 
beschikking gesteld voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de stichting.

4.2 Financiële ontwikkelingen gedurende 2008
In 2008 heeft de Turing Foundation € 20 miljoen uit de 
schenking van de oprichter ontvangen, wat het totaal aan 
ontvangen lijfrenteschenkingen brengt op € 50 miljoen. De 
resterende € 50 miljoen zal ontvangen worden in halfjaar-
lijkse tranches in de jaren 2009 t/m 2011.
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Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation 
in totaal bijna € 13 miljoen toegekend aan donaties of 
gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan betreft 
een bedrag van ruim € 3,35 miljoen toekenningen voor 
projecten in 2008, een bedrag van afgerond € 6 miljoen 
betreft de door het bestuur in beginsel voorgenomen 
donaties voor de komende jaren (bestemmingsreserves).

Het totaal aan donaties steeg in 2008 met ruim € 700.000 
ten opzichte van het voorgaande jaar naar € 3,35 miljoen. 
Het beschikbaar gestelde donatiebudget voor 2008 

(€ 5 miljoen) is niet volledig besteed. Dit komt onder  
andere doordat veel aandacht is geschonken aan het 
ontwikkelen van relaties met potentiële projectpartners en 
veel projecten die uit die nieuwe samenwerkingen voort-
vloeien pas starten in 2009. Daardoor komen zij ten laste 
van het donatiebudget in 2009. Ook heeft het bestuur in 
2008 besloten geen projecten meer te financieren die niet 
volledig onder één van de vier bestedingsgebieden vallen. 
Hierdoor werd het bestedingsbudget voor 2008 gedurende 
het jaar met ruim € 200.000 neerwaarts bijgesteld.

Donaties 2006 2007 2008
Voorgenomen  

donaties Totaal

Onderwijs 540.945  883.545  1.028.266 826.950 3.431.706 

Kunst 222.000  485.000 993.210 1.120.000 2.833.210 

Natuur -  975.000 773.000  3.502.000  5.250.000 

Lepra -  175.000 525.000  481.500 1.181.500 

Overig 165.000  130.500  32.000 - 162.500 

Totaal 927.945  2.649.045 3.351.476 5.930.450 12.858.916 
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4.3 Vermogensbeheer  
Doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing 
Foundation is om het vermogen te maximaliseren om 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 minimaal 60% van het vermogen 
in vastrentende waarden wordt belegd (met een  
bandbreedte van 60-80%). Beleggingen in aandelen 
(bandbreedte van 20-40%) betreffen over het algemeen 
wereldwijde indexfondsen. Wij beleggen niet in  
indivi duele aandelen. Maximaal 5% van het vermogen 
wordt belegd in meer lang lopende risicovolle beleggingen 
zoals private equity investeringen, vastgoedfondsen of 
hedge funds. In januari 2007 werd het vermogensbeheer 
van de Turing Foundation ondergebracht bij Lehman 
Brothers International (zie hieronder). In de zomer van 
2008 werd een deel van het vermogen ondergebracht bij 
de Rabobank. Verder werden ook afspraken gemaakt met 
Goldman Sachs International om vanaf 2009 een deel van 
het vermogen van de Turing Foundation te gaan beleggen. 
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De kredietcrisis die startte in de zomer van 2007 zorgde 
– zoals bekend – voor veel onrust op de financiële markten 
in 2008. Wereldwijd daalden aandelenkoersen en kwamen 
grote banken in problemen. Vanaf september 2008 was er 
sprake van een escalatie van de problemen. Half septem-
ber vroeg de zakenbank Lehman Brothers International 
(LBI) surseance van betaling aan.

De Turing Foundation had op het moment van het 
faillisse ment van LBI een vermogen van in totaal  
€ 32 miljoen in beheer bij deze zakenbank. De beleggings-
portefeuille met obligaties, aandelen en liquide middelen 
werd toen onderdeel van de bankzaken die onder bewind 
staan van de LBI curator. Eind 2008 kwam onze porte-
feuille onder beheer van Barclays Wealth America, in 
afwachting van vrijgave door de curator. In januari 2009 is 
de curator begonnen met het vrijgeven van effecten. Tot 
dat moment kon de Turing Foundation geen wijzigingen in 
de portefeuille aanbrengen. De Turing Foundation kan 
sinds half maart 2009 weer vrijelijk beschikken over  
haar beleggingen die bij LBI waren ondergebracht.  
Deze effecten zijn inmiddels onder beheer gebracht van  
Goldman Sachs International.

Doordat een deel van het vermogen in 2008 reeds elders 
geplaatst was (bij de Rabobank) hebben wij geen  
liquiditeitsproblemen ondervonden. De vermogenspositie 
van de Turing Foundation wat haar complete beleggingen-
portfolio betreft, is in 2008 met 19,2% verslechterd;  
dit is conform marktontwikkelingen (zie verder onder  
4.4 Beleggingsresultaten).

De Turing Foundation had zichzelf ten doel gesteld om in 
2008 een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid 
te ontwikkelen. Dit is uitgesteld naar 2009 toen het 
faillissement van LBI een actief beheer van een groot deel 
van ons vermogen onmogelijk maakte.
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4.4 Beleggingsresultaten
In het jaar 2008 heeft het vermogen van de Turing Founda-
tion € 898.799 opgeleverd aan rente opbrengsten. Het netto 
beleggingsresultaat in 2008 bedraagt € -8.342.844, een 
rendement van negatief 21,7% over de portfolio die sinds 
2007 bij LBI was ondergebracht. Dit resultaat bestaat uit 
€ 588.608 aan dividend, € -735.651 aan gerealiseer de en 
€ -8.342.844 aan ongerealiseerde beleggingsresultaten met 
betrekking tot fixed income en equity. Dit zijn veelal beurs-

genoteerde beleggingen die een hoge mate van verhandel-
baarheid hebben. Echter, ten gevolge van het faillissement 
van LBI kon vanaf 17 september 2008 in onze portefeuille 
niet meer gehandeld worden. De verwachting is dat een  
deel van het ongerealiseerde negatieve beleggingsresultaat 
op iets langere termijn weer goedgemaakt kan worden nu 
de portefeuille vrij is gegeven en wanneer de markten weer 
aantrekken. Het totale resultaat uit rente en beleggingen in 
2008 bedraagt € -7.444.045.

Waardeverandering beleggingen  
in de balans (€) Obligaties Aandelen

Valuta termijn 
contracten Overig Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2008 15.885.233 9.518.479 256.000 1.000.000 26.659.711

Totale aankopen 32.257.216 3.736.841 8.102.034 2.239.133 46.335.223

Totale verkopen 23.663.513 4.488.247 8.102.034 - 36.253.794

Ongerealiseerde waardemutaties –3.019.899 –3.888.137 –460.908 –779.094 –8.148.038

Liquide middelen in portefeuille 8.103.405 1.767.593 275.349 - 10.146.347

Boekwaarde per 31 december 2008 22.764.926 6.509.537 –185.559 2.460.038 31.548.943

Obligaties, aandelen en valutatermijncontracten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. Het hedge fonds is, gezien de beperkte 
verhandelbaarheid, gewaardeerd op verkrijgingsprijs.
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Verdeling beleggingsportefeuille over vermogenscategorieën

Asset allocation Ultimo 2008 Ultimo 2007

Obligaties 22.764.925 63% 15.885.232 58%

Aandelen 6.509.537 18% 9.518.479 35%

Alternatieven 2.460.038 7% 1.000.000 4%

Valuta termijncontracten –185.559 –1% 256.000 1%

Liquide middelen 4.697.594 13% 632.968 2%

Totaal 36.246.535 100% 27.292.679 100%
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4.5 Jaarrekening

Verkorte Balans*

ACTIVA ultimo 2008 ultimo 2007

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa 219.349 225.898

2. Financiële vaste activa 61.571.163 76.659.712

Vlottende Activa

3. Vorderingen 20.060.683 20.093.412

4. Liquide Middelen 4.697.594 632.968

Totaal activa 86.548.789 97.611.990



111

*  De volledige jaarrekening 2008 is te 

raadplegen op www.turingfoundation.org. 

De accountant heeft op 27 mei 2009 een 

goedkeurende accountantsverklaring 

verstrekt bij de volledige jaarrekening. 

2008.

PASSIVA ultimo 2008 ultimo 2007

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 5.930.450 6.578.788

Overig (vrij) besteedbaar vermogen 79.798.607 90.338.479

Totaal eigen vermogen 85.729.057 96.917.267

Schulden op lange termijn

6.  Toegezegde maar nog niet betaalde donaties  135.000

Schulden op korte termijn

7. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties 734.184 519.000

8. Overlopende passiva 85.548 40.723

Totaal schulden op korte termijn 819.732 559.723

Totaal passiva 86.548.789 97.611.990
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Toelichting
Bij het opstellen van deze 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.
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Verkorte Staat van Baten en Lasten*

* De volledige jaarrekening 2008 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.

Aan bureaukosten is in 2008 een bedrag van € 439.360 besteed, wat neerkomt op 11,6% van de totale lasten. 
De bestuursleden verleenden al hun diensten onbezoldigd.

BATEN Begroting 2008 Realisatie 2008 Verschil Realisatie 2007

9. Baten uit schenkingen  46.671 46.671 50.018.461

10. Financiële baten 2.344.393 1.487.407 –856.986 807.988

Totale baten 2.344.393 1.534.078 –810.315 50.826.449

LASTEN

11. Personeelskosten –180.141 –167.427 12.714 –128.959

12. Afschrijvingen op vaste activa –30.442 –28.152 2.290 –23.571

13. Verstrekte donaties –5.000.000 –3.351.476 1.648.524 –2.649.045

14. Financiële lasten  –8.931.452 –8.931.452 

15. Overige lasten –163.602 –243.781 –80.179 –162.686

Totale lasten –5.374.185 –12.722.288 –7.348.103 –2.964.261

Saldo baten minus lasten –3.029.792 –11.188.210 –8.158.418 47.862.188





Hoofdstuk 5 
Communicatie met belanghebbenden
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5.1 Belanghebbenden 
Wij onderscheiden de volgende belanghebbenden: 
•	 goede doelen;
•	 (lokale) partnerorganisaties;
•	 de goede doelenbranche;
•	 de media.

Website, jaarverslag, persberichten, schriftelijke en 
persoonlijke (ad hoc) contacten zijn onze belangrijkste 
communicatiemiddelen met alle genoemde belang-
hebbenden. 

5.1.1 Goede doelen
De belangrijkste belanghebbenden van de Turing Foun-
dation zijn in principe alle organisaties die zich met onze 
doelstellingen bezig houden. Door het brede scala aan 
doelstellingen en subdoelstellingen heeft de Turing 
Foundation ook een breed scala aan stakeholders. Zo 
onderhouden wij intensieve contacten met de museum-, 
poëzie- en klassieke muziekwereld, lepraonderzoekers, 
natuurbeschermers en ontwikkelingsorganisaties die zich 
inzetten voor beter onderwijs in onze focuslanden in 
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Afrika en Azië. Alle contactgegevens van aanvragers 
leggen wij vast. Zij ontvingen ons jaarverslag 2006/2007. 

De Turing Foundation is een jonge, lerende organisatie. 
Beleid, criteria en aanpak kunnen daarom nog veranderen. 
Naast alle persoonlijke contacten stellen wij al onze 
doelgroepen schriftelijk en per e-mail op de hoogte van 
beleidswijzigingen die voor hen relevant zijn. Alle wijzi-
gingen en bestedingen komen direct op de – per 
bestedings gebied ingerichte – specifieke secties op de 
website. 

Betrokkenheid bij beleidsontwikkeling
Belanghebbenden betrekken wij ook bij het ontwikkelen 
van strategie en beleid:
•	 Ons natuur-, onderwijs- en leprabeleid en de beleids-

aanpassingen zijn het resultaat van intensieve gesprek-
ken met belangrijke spelers en goede doelen organisaties 
in het veld. 

•	 Het idee van de Turing Toekenning is eerst uitvoerig met 
een selectie van museumdirecteuren doorgesproken. Bij 
de lancering van de Turing Toekenning ontvingen alle 
Nederlandse musea een brief met de uitnodiging om te 

participeren. Daarnaast ontvingen ook al onze kunst-
relaties een brief waarin wij hen vroegen hun contacten 
te wijzen op het bestaan van de Turing Toekenning.  
De Nederlandse Museum Vereniging besteedde op haar 
website aandacht aan de Turing Toekenning. 

•	 Voor de ontwikkeling van ons poëziebeleid hebben wij 
15 poëzieorganisaties via onderzoeksbureau Letty 
Ranshuysen gevraagd, wat zij als belangrijkste kansen 
zagen voor poëziepromotie. De resultaten vormden de 
basis van ons beleid. 

Afwijzingen
Uiteraard honoreren wij niet alle aanvragen die wij 
ontvangen. In de praktijk wordt circa 80% afgewezen.  
De belangrijkste redenen zijn dat de projecten buiten ons 
beleid vallen, wij gerede twijfel hebben over de organisatie 
dan wel de kansen van welslagen van het plan, of omdat 
wij nu eenmaal strikt moeten kiezen binnen de beschik-
bare budgetten. De organisaties van wie wij de projecten 
afwijzen, krijgen als regel binnen acht weken schriftelijk 
bericht. Als zij naar aanleiding van de afwijzing vragen 
hebben, staan wij hen zo goed mogelijk te woord. 
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5.1.2 (Lokale) partnerorganisaties
De Turing Foundation werkt hoofdzakelijk met Nederland-
se partnerorganisaties. Met hen hebben wij (soms bijna 
dagelijks) contact over het verloop van de gefinancierde 
projecten en andere relevante ontwikkelingen. 

Via hen communiceren we ook met onze lokale partners. 
Ook proberen we via e-mail zoveel mogelijk rechtstreekse 
contacten op te bouwen. Daarnaast proberen wij jaarlijks 
projecten te bezoeken. In november 2008 gingen bestuur 
en medewerkers van de Turing Foundation op een pro-
jectreis naar Ghana en Togo, samen met IUCN NL. Doel 
was het verdiepen van inzicht in de situatie in twee landen 
die in verschillende economische en politieke situaties 
verkeren en de onderwijs- en natuurprojecten in de diepte 
te leren kennen. We bezochten in Ghana: Ebenoak Enter-
prise van de Bebo Bakery (zie pag. 32); het education al 
resource center van To Be Worldwide (zie pag. 32) en 
GOAN (zie pag. 52). In Togo bezochten we het project van 
Les Compagnons Ruraux (zie pag. 54) en de school Institut 
Zamenhoff (zie pag. 35). Daarnaast hebben wij via IUCN NL 
een aantal natuur projecten bezocht die wij niet direct 

financieren, maar wel goed inzicht geven in natuurbeheer in 
de praktijk.

 
5.1.3 Goede doelenbranche
De Turing Foundation hecht aan een goede relatie met 
andere vermogensfondsen en particuliere schenkers. 
Daarom zijn we actief lid van de Vereniging van Fondsen in 
Nederland (FIN) en werkten we mee aan de FIN publicatie 
‘Effectief schenken’ en namen deel aan de FIN conferentie  
‘De aanvrager centraal’. Regelmatig maakt de directie tijd 
om vermogenden of vermogensfondsen te ontvangen en te 
adviseren over bij voorbeeld het formuleren van een 
bestedingsbeleid of contacten te delen. Velen maakten met 
dit doel al gebruik van onze website of ons jaarverslag 
2007. 

Milou Halbesma vertegenwoordigde de Turing Foundation 
op de conferentie van de European Foundation Centre 
(EFC) in Instanbul, waar de internationale gemeenschap 
van vermogensfondsen jaarlijks samenkomt. Carlijne 
Bueters en Ellen Wilbrink vertegenwoordigden de stich-
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ting op het Civil Society Congres in Utrecht, het jaarlijkse 
goede doelencongres in Nederland. 
Wij investeren ook in professionalisering van de goede 
doelenbranche. Daarom maakte de Turing Foundation tijd 
vrij voor de Hogeschool Windesheim, voor de Minor 
Filantropie. Twaalf studenten bezochten het Turing 
kantoor en kregen daar een gastcollege van Milou  
Halbes ma. Dit beviel van beide kanten zo goed dat is 
afgesproken is om dit de komende jaren te herhalen. 

5.1.4 Media   
Voor de Turing Foundation is naamsbekendheid relevant 
omdat we hopen op deze manier zoveel mogelijk goede 
aanvragen te krijgen. Daarnaast hopen wij ook andere 
vermogenden te kunnen inspireren tot een vergelijkbaar 
initiatief. Als mediaverzoeken kunnen bijdragen aan deze 
doelstellingen zijn wij altijd bereid om mee te werken aan 
artikelen in de media. Zo werkte de stichting in 2008 mee 
aan artikelen over goede doelen en filantropie in bijvoor-
beeld Miljonair, het Filantropisch Magazine/FM Weekly, 
het Financiële Dagblad en Binnenlands Bestuur. 

Sporadisch sturen we zelf persberichten, die met name 
uitzonderlijke projecten of eigen projecten betreffen, zoals 
rond de lancering van de Turing Museumbus, het brieven-
project van Van Gogh en de presentatie van de Turing 
Toekenning. Onder meer NRC Handelsblad en NRC Next 
besteedden aandacht aan de Turing Museum Bus en de 
Turing Toekenning. 

Veel projecten van de Turing Foundation verschijnen 
regelmatig in de media, echter zonder dat de naam van  
de Turing Foundation wordt vermeld. Voor de Turing 
Foundation is dit geen urgent probleem, ons doel is het 
welslagen van het project dat wij steunen. Door de komst 
van projectmanager Ellen Wilbrink kon de stichting wel  
in 2008 actiever werken aan het vergroten van naams-
bekendheid via de eigen media van haar projectpartners, 
door logo en naamsvermelding, links op websites en 
publicaties in nieuwsbrieven en magazines van de  
partners. 

Milou Halbesma trad op verzoek van FM Weekly/ 
Filantropisch Magazine toe tot de redactieraad, daar dit 
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blad meer aandacht wil gaan inruimen voor vermogens-
fondsen en familiestichtingen. 

5.2 Website
Om al onze belanghebbenden optimaal te informeren en  
te faciliteren, steken wij veel tijd in onze website.  
Per bestedingsdoel (onderwijs, natuur, kunst en lepra)  
zijn overzichtelijke, gescheiden secties op de website,  
met daarin algemeen beleid, specifieke aanvraagcriteria  
en een overzicht van alle gesteunde projecten, met foto, 
bedrag, termijn, de donatie en een link naar de betreffende 
organisatie. 

Onze website wordt enorm gewaardeerd, we krijgen 
wekelijks positieve reacties over de overzichtelijkheid, 
structuur en transparantie van onze informatievoor-
ziening. Het bezoek aan de website is in 2008 bijna  
verdriedubbeld, van 15.437 bezoekers in 2007 naar 
42.718 bezoekers in 2008. Onderwijs, Kunst en het 
jaarverslag 2006/2007 zijn de best bezochte secties. 
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