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Het jaar 2014 was een goed jaar. Leuk dat, na het uitkomen van de  
Imitation Game, sommige mensen aangeven eindelijk onze naam te 
snappen. Anderen vragen ons echter of wij wel weten dat er een heel 
bijzondere man heeft bestaan met dezelfde naam als onze stichting? 
Hoe dan ook, wij zijn nog steeds heel blij dat wij onze stichting naar 
Alan Turing hebben vernoemd.

Een hoogtepunt onder de Turing-activiteiten dit jaar was ons bezoek 
aan Papoea, waar niet alleen de natuur nog grotendeels ongerept is, 
maar ook de maatschappij. Het werk van het Wereld Natuurfonds 
(het WNF) om de natuur en de Mangroven daar te beschermen is niet 
zozeer nodig vanwege de omgang van de Papoea’s met hun omgeving  
- die is best duurzaam - maar vanwege uitbaatplannen van onder meer 
de ver weg gelegen centrale Indonesische regering.

Het kostte dagen om er te komen, in steeds kleinere vliegtuigen, 
uiteindelijk zo klein dat we de zwaardere bagage achter moesten laten. 
De laatste vlucht was laag over eindeloze onaangetaste jungle en oker-
bruine rivieren, waar we na landing per speedboot overheen gevaren 
zijn naar Agats, een geheel op palen gebouwde stad in de Mangrove-
moerassen. Voor ons bezoek aan het jungledorp Per, waar het WNF 
aan mangroveherstel werkt, moesten we uiteindelijk zelfs midden op 
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het water overstappen in een kano. De ontvangst, met jungle drums, 
dansende vrouwen in rieten rokjes en stuntende mannen die hun 
vaarkunsten op uitgeholde boomstammen toonden, was onvergetelijk. 
Net als het zwemmen, enkele dagen later, met de gigantische walvis-
haaien in de Geelvinkbaai, onderdeel van ons Coral Triangle Initiative 
en onlangs tot beschermd zeegebied verklaard.

Ook wat kunst betreft was het weer een prachtig jaar. Onze zesde 
gedichtenwedstrijd kon weer op ruim 10.000 inzendingen rekenen. 
De Brancusi/Rosso/Man Ray-tentoonstelling in Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam, winnaar van de laatste Turing Toekenning, 
maakte al onze verwachtingen waar. Een persoonlijk hoogtepunt voor 
Françoise was de Rothko-tentoonstelling in het Gemeentemuseum 
Den Haag. Daarmee ging haar langgekoesterde wens in vervulling dat 
Rothko eens groots naar Nederland zou worden gehaald. Met ruim 
265.000 bezoekers was het de best bezochte tentoonstelling van dit 
museum ooit. 

Een prettig aspect van onze kunsttak is dat de activiteiten zich altijd 
dicht bij huis afspelen, zodat we ze eenvoudig kunnen volgen, de 
resultaten makkelijk kunnen bezoeken en er regelmatig over kunnen 
lezen in onze eigen krant. Onze onderwijsactiviteiten vinden daaren-
tegen altijd plaats in West-Afrika en de natuurprojecten zijn daar waar 
de kraamkamers van de zee zijn (koraalriffen en mangroven). Lepra-
onderzoek, tenslotte, is alleen te volgen in endemische landen zoals 
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Bangladesh, of in laboratoria (en dan van zulk specialistisch technisch 
niveau dat het in feite niet te volgen is). Leuk, daarom, dat we - indirect 
als gevolg van onze reis naar Papoea - sinds eind 2014 een WNF-plan 
steunen dat probeert de tonijn terug te laten keren in onze Noordzee; 
een gedurfd plan dat in de loop van 2015 verder ontwikkeld zal worden 
en waarvan de haalbaarheid nu nog onzeker is. Toch is het de enige 
manier waarop je ooit succes kan boeken: niet dingen afdoen als on-
haalbaar, maar bedenken wat je zou kunnen en moeten doen om 
ze haalbaar te maken.

In 2014 nam Rahana Madhar, die vanaf de oprichting bij de Turing 
Foundation heeft gewerkt, afscheid. Zij is nu eigen baas van theehuis 
Ma Brown’s in Haarlem. Wij wensen haar daar veel geluk en succes. 
Per 1 maart 2015 kwam Florentine van Waesberghe-Six in haar plaats. 
Zij was ons de afgelopen jaren al regelmatig in positieve zin opgeval-
len vanwege de goed geoliede organisatie rond de Turing Museum-
pleinbus, die onlangs zijn 1000ste rit maakte. Wij zijn ook zeer blij dat 
we Jeroen Davidson en Alexander Ribbink bereid hebben gevonden 
nog twee jaar aan te blijven als bestuurslid. Onze innige dank voor al 
hun inspanningen.

Uit geheel onverwachte hoek bereikte ons in augustus 2014 bijzonder 
nieuws dat een diepe en onuitwisbare indruk op ons gemaakt heeft. 
Françoise en ik hebben de Turing Foundation opgericht om ons eigen 
geld effectief en professioneel aan goede doelen te besteden. Dat ons 
kantoor - en de ruim honderdvijftig lopende projecten - gemanaged 
kan worden door slechts vier mensen, komt met name doordat we, 
als vermogensfonds, niet aan fondsenwerving, marketing of naams-

bekendheid hoeven te werken. Wie schetst dan ook onze verbazing 
toen wij werden gebeld door een executeur testamentair die ons 
vertelde dat mevrouw Jos (Josephine) van Linden uit Oegstgeest, over-
leden op 10 augustus 2014, onze stichting al haar aardse bezittingen 
had nagelaten. Deze nalatenschap, bestaande uit huis, inboedel, an-
tiek, kunst, juwelen en ruim een miljoen (!) euro aan liquide middelen, 
kwam bovendien zonder enige voorwaarde, voorkeur, aanwijzingen of 
persoonlijke boodschap. Jos was van mening dat de Turing Foundation 
haar geld op de juiste manier en aan de juiste dingen zou uitgeven. 

Het vertrouwen dat uit deze gift spreekt, maakt ons sprakeloos. We 
zijn gaan kijken naar haar huis in Oegstgeest, en hebben daar met 
name de prachtige, bijzonder bloemrijke tuin bewonderd waar zij 
duidelijk een groot deel van haar ziel en tijd in heeft gestopt. Sommige 
van haar kunstwerken hebben wij direct aan musea geschonken; een 
Eisenloeffel-lamp ging naar het Drents Museum, een antieke, punt-
gave Rembrandt-bijbel naar het Rembrandthuis en een aantal werken 
van Jan Toorop naar Museum Boijmans van Beuningen en naar het 
Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg. Ter nagedachtenis aan 
Josephine hebben wij een bank in de Hortus Botanicus Amsterdam 
geadopteerd, op een rustig, schaduwrijk plekje tussen de bloemen met 
uitzicht op de palmenkas. Het is jammer dat we haar nooit gekend 
hebben. Wij zullen haar geld besteden zoals wij ons eigen geld  
besteden. 

Pieter en Françoise Geelen, April 2015
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De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 28,5 miljoen 
toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

Natuur
Het wereldwijd beschermen van de kraamkamers van de zee en het stimuleren van 
duurzaam landgebruik in West-Afrika;
totaal: € 7.286.906, waarvan € 255.500 in 2014

Onderwijs
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs en beroepsonderwijs 
in West-Afrika;
totaal: € 8.662.529, waarvan € 670.399 in 2014

Kunst
Meer mensen laten genieten van kunst in Nederland: van beeldende kunst, van  
klassieke muziek en van poëzie;
totaal: € 8.198.223, waarvan € 716.396 in 2014

Lepra
Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar vroege diagnose en  
behandeling van lepra.
totaal: € 3.983.636, waarvan € 380.130 in 2014

Cijfers
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In 2014
- doneerden wij in totaal € 2.022.425 aan goede doelen 
- ontvingen wij 266 aanvragen
- honoreerden wij 36 aanvragen

Per 31 december 2014 ondersteunden wij 82 lopende projecten.
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Hoofdstuk 1
Achtergrond en aanpak
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1.1 Hoe het begon  

De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door het echtpaar 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 grondlegger 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 studievriend een 
bedrijf opzette, noemden zij het de Turing Machine Company. Dit be-
drijf werd uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de beurs 
gebracht. Uit die opbrengst richtten Pieter en Françoise Geelen de 
Turing Foundation op. Bij de oprichting kozen zij voor vier bestedings-
gebieden: natuur, onderwijs, kunst en leprabestrijding.
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1.2 Visie en missie 

De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een betere wereld 
en een betere samenleving, nu en in de toekomst. Bij alles wat wij 
doen, willen wij een significant verschil kunnen maken en streven we 
naar duurzame resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden van 
gelden aan projecten die hier aan bijdragen. Deze projecten voeren wij 
niet zelf uit, maar realiseren wij via (Nederlandse) partnerorganisaties. 
In ons bestedingsbeleid focussen wij ons uitsluitend op projecten die 
binnen de gedefinieerde bestedingsgebieden vallen. De vier beste-
dingsgebieden hebben elk een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, 
budget en geografische focus.
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2
Natuur

Natuurbeleid 
 

De Turing Foundation streeft naar een gezonde 
balans in ons ecosysteem. Dit betekent enerzijds 
de bescherming van de biodiversiteit in belangrijke 
habitats. Anderzijds vraagt dit om een duurzame 
en respectvolle omgang met de natuur die zowel in 
huidige behoeften voorziet als in die van toekoms-
tige generaties. De bescherming en het duurzaam 
gebruik van natuur en haar (bio)diversiteit staat 
centraal in de initiatieven die wij ondersteunen. 

Wij werken met twee programma’s:

• De druk op natuur verminderen en gebieden 
 herstellen door duurzaam landgebruik.

• De kraamkamers van de zee langs kusten en 
 in zee beschermen en het duurzaam gebruik 
 ervan stimuleren.  
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2.1 Duurzaam landgebruik 
Er is een toenemende druk op de natuur door onder andere bevol-
kingsgroei, bomenkap en klimaatverandering. Een te grote druk  
creëert al snel een disbalans in een ecosysteem met verregaande 
gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid, erosie, verwoestijning en 
daarmee de biodiversiteit. Het land raakt gedegradeerd en wordt 
nutteloos waardoor de druk op aangrenzende gebieden weer toe-
neemt. Dit kan voorkomen worden door het toepassen van slimme 
en kosteneffectieve interventies zoals agroforestry (boslandbouw), 
compostgebruik en speciale snoeitechnieken. Gelukkig heeft de na-
tuur een enorme veerkracht en kunnen zelfs ernstig gedegradeerde 
gebieden weer hersteld worden, mits de natuur voldoende rust krijgt 
en duurzaam wordt gebruikt.  

In 2014 betrof onze geografische focus voor landprojecten de volgen-
de West-Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinee, 
Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone en Togo. 

2.2 Kraamkamers van de zee 
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk door klimaat-
verandering, overbevissing en vervuiling. In de ‘kraamkamers van de 
zee’ - de koraalriffen en bepaalde kust- en mangrovegebieden -  bevin-
den zich de hoogste concentraties leven en biodiversiteit. Door ons 
te concentreren op deze gebieden hopen we uiteindelijk een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren aan de bescherming van al het leven in 
de zee. Voor de bescherming van de zeeën en oceanen hanteren wij 

geen geografische focus, maar gezien de ervaring tot nog toe en het 
ontstane netwerk hebben wij een voorkeur voor West-Afrika en de 
landen rondom de Koraaldriehoek. 

Werkwijze
We voeren ons beleid uit via internationale natuurorganisaties van-
wege hun professionele kennis, infrastructuur, lokale netwerken en 
langetermijndoelen en -middelen. Waar mogelijk brengen we organisa-
ties met elkaar in contact om van elkaar te leren en tot best practices 
te komen.

Gezien het aangescherpte beleid beoordelen we nieuwe initiatieven op 
concrete natuurdoelen en visie om biodiversiteit te beschermen of te 
herstellen. Andere belangrijke criteria zijn de borging van de betrok-
kenheid van de lokale bevolking en andere belanghebbenden op korte- 
en langere termijn en de inbedding van het initiatief in een breder 
geheel, de zogeheten systeemaanpak.
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2.1 Projecten duurzaam landgebruik

Donatie Turing Foundation € 55.000 (€ 10.000 in 2014)
Looptijd donatie 2011-2014

Togo Duurzaam natuurbeheer en voedselzekerheid voor 20 dorpen, 
Règion Maritime in Togo

Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt in Togo sinds 2003 samen met 
de lokale organisatie CREMA. Dit project wil in het zuidoosten van 
Togo 4.000 boeren trainen in organische landbouwmethoden om zo 
de maisopbrengst en -opslag te vergroten. Ook worden in een gebied 
van 200 hectare in totaal 500.000 bomen en struiken (macuna en 
cajanus cajan) geplant die de bodem verrijken. Zo wordt uiteindelijk 
de natuur hersteld en beschermd, en de levensstandaard in 20 dorpen 
structureel verbeterd. 
De 4.000 boeren zijn inmiddels getraind en de maisopbrengst is het 
afgelopen jaar opnieuw gegroeid met zes procent. De opslag is gecon-
solideerd met 11 ton per dorp. In 2014 verliep de aanplant minder snel 
dan verwacht, uiteindelijk zijn er 230.000 zaailingen geplant op 88 
hectare grond. 
De Turing Foundation was eerder betrokken bij de pilot-fase en 
steunde ook de vervolgfase tot en met 2014, waarbij Stichting R.C. Het 
Maagdenhuis optrad als co-financier. 

Togo Productie van biologische en Fairtrade cacao, Akebou

Dit project van Stichting Progreso, de Franse AVSF en de lokale 
boerencoöperatie Atsemawoe, heeft als doel om de biologische 
cacaoproductie te stimuleren en de leefomstandigheden van cacao-
boeren te verbeteren in het district Akebou in Zuid-West Togo. Tijdens 
de pilotfase in 2011 en Fase I in 2012 zijn 693 boeren geselecteerd en 
getraind in het vernieuwen van de plantages, het verbeteren van het 
plantagemanagement, het stimuleren van agroforestry en het stimule-
ren van het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en compost. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van de markt voor Fair-
trade en biologische cacao. Inmiddels is de Fairtrade-certificering en 
biologische certificering behaald. Er is echter nog geen gecertificeerde 
cacao verkocht tot nu toe, omdat er nog een aantal stappen moet 
worden genomen om aan de internationale kwaliteitseisen te voldoen. 
Om dit op te lossen wordt het project verder doorgezet met andere 
financiers. 
De Turing Foundation steunde destijds Fase I van dit project in 2012 
(opschaling van 450 naar 693 boeren) en Fase II (vervolgbegeleiding 
aangesloten boeren) in 2013-2014. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 50.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013-2014
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Burkina Faso Duurzaam Beheer en Herstel Ecosysteem Sahel

Tiipaalga is opgericht in 2006 door het Zwitserse newTree en is in 
Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie wil een  
groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid te vergroten, 
erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten terug te brengen. 
Daarvoor zijn interventies nodig, die worden uitgevoerd in samenwer-
king met de dorpsgemeenschappen. Zo worden hekken om gebieden 
van drie hectare geplaatst, waardoor de natuur de rust krijgt om te 
herstellen. Daarnaast worden trainingen gegeven over duurzame 
(landbouw)technieken en milieuvriendelijke inkomen genererende 
activiteiten, zoals bijenhouden en veevoer verbouwen. Ook leren de 
vrouwen houtbesparende ovens te maken, te gebruiken en te onder-
houden. 
In de eerste helft van 2014 zijn de doelen voor het hele jaar reeds 
behaald. Zo is 83 hectare land met hekken beschermd en in korte tijd 
uitgegroeid tot groene oases. De positieve effecten werken ook door in 
aangrenzende gebieden. Daarnaast wordt 101 hectare land duurzaam 
beheerd met technieken van ‘assisted natural regeneration’ zoals 

snoeitechnieken en de aanleg van contourwallen om erosie tegen te 
gaan. Voorts zijn 14 mensen getraind om bijen te houden en koken 
10.616 vrouwen inmiddels op houtbesparende ovens. 
De Turing Foundation draagt de komende jaren bij om het werk naar 
vijf dorpen uit te breiden. 

Donatie Turing Foundation € 28.000 
Looptijd donatie 2014
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2.2 Projecten kraamkamers van de zee

Filippijnen Effectief herstel van mangroven

De Zoological Society of London (ZSL) heeft - 
naast twee grote dierentuinen - een  
gerenommeerde wetenschaps- en natuur-
beschermingstak. In 2013 werkten ze aan meer 
dan honderd natuurprojecten wereldwijd, waaronder op de Filippijnen. 
Na de tyfoon Haiyan in november 2013, is de interesse in mangroven 
als kustbescherming toegenomen op de Filippijnen. Zo is gebleken dat 
dorpen achter de mangrovegebieden veel minder schade opliepen dan 
dorpen die deze bufferzone misten. Nu de politieke wil groeit, grijpt 
ZSL dit momentum aan om versneld kennis over te dragen over  
bewezen effectieve methodes voor herstel en beschermwerk. Via een 
trainingsprogramma op maat worden tenminste 100 trainers opgeleid 
in de beste methodieken om mangroven te herstellen en te bescher-
men en deze kennis vervolgens over te brengen op anderen. Een 
nationale conferentie brengt vervolgens alle overige belanghouders bij 
elkaar op politiek, wetenschappelijk en uitvoerend niveau. 
Twee kustgebieden op het eiland Panay worden ingericht als demon-
stratiesites om de kennis in de praktijk toe te passen en de resultaten 
direct te volgen. 

Donatie Turing Foundation € 70.000 
Looptijd donatie 2014-2015

Op ons verzoek stelde ZSL een samenwerkingsovereenkomst op met 
Conservation International, die een Mangrove Rehabilitatie-project 
opzet in de Filippijnen. Het project startte in oktober 2014 en inmid-
dels zijn de eerste vier trainingen gehouden, met goede opkomst, 
uitwisselingen en resultaten. 
De Turing Foundation leverde in 2014 een bijdrage aan de opleidingen 
voor trainers en kennisoverdracht aan belanghebbenden om op effec-
tieve wijze mangroven te herstellen op de Filippijnen. 
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Mozambique Ontwikkeling Ponta do Ouro Partial Marine Reserve

De Peace Parks Foundation zet zich in voor de bescherming van 
natuurgebieden op grensgebieden in Zuidelijk Afrika. Op dit moment 
bestaan er tien Peace Parks, waaronder het ‘Ponta do Ouro Partial 
Marine Reserve’, opgezet tussen 2009 en 2013 met hulp van de Turing 
Foundation. Het beheerplan wordt uitgevoerd door een capabel team 
en de lokale bevolking is betrokken. Voordat het park echter voldoende 
inkomsten genereert - bijvoorbeeld uit toerisme - is vervolgondersteu-
ning nodig om het beschermwerk te consolideren.
Sinds de oprichting in 2009 is het aantal bedreigde loggerheads 
schildpadden toegenomen en is de populatie zeer bedreigde leather-
back schildpadden gestabiliseerd. In 2014 zijn twee All Terrain Vehicles 
aangeschaft die het patrouillewerk veel effectiever maken. Daarnaast 
vonden er 48 burgerpatrouilles plaats, een zichtbaar bewijs van lokale 
betrokkenheid die wordt gestimuleerd.  
De Turing Foundation droeg eerder € 625.000 bij voor het opzetten 
van dit natuurpark, en levert in 2014 en 2015 een extra bijdrage aan 
materiaal ter ondersteuning van de wetshandhaving en de diverse 
operationele kosten.

Donatie Turing Foundation € 110.000 (€ 51.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014-2015

Donatie Turing Foundation € 320.000 (€ 105.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014-2017

Filippijnen Mangrove Rehabilitatie, Verde Island Passage

Conservation International verricht al ruim 25 jaar waardevol werk 
om de natuur te beschermen en de politiek, het bedrijfsleven en de 
maatschappij hierbij te betrekken. Met de lokale Filippijnse bevolking 
wil Conservation International op de eilanden Mindoro en Marinduque 
665 hectare mangrovegebied herstellen door aanplant. Gemeenschap-
pen en overheid leren via trainingen over natuurbescherming waar-
door nog eens ten minste 1.000 hectare mangrove en kustgebieden 
beter beheerd en gemonitord worden. Deze capaciteitsversterking en 
het creëren van goede politieke randvoorwaarden, legt de basis voor 
duurzaam beheer van de mangroven in dit gebied. 
Op ons verzoek stelde Conservation International een samenwerkings-
overeenkomst op met Zoological Society of London, die eveneens in 
de Filippijnen werkt aan mangrove herstel. Een andere grote donor 
doet langer over het beslissingsproces dan gedacht, dus de activiteiten 
zijn nog niet gestart.
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Onderwijsbeleid
De Turing Foundation streeft naar kwalitatief goed 
onderwijs in tien Afrikaanse landen. Wij willen 
dat meer kinderen beter leren. Daarbij richten wij 
ons op lager onderwijs (vanaf 6 jaar), voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs. Wij ondersteunen 
onderwijsprojecten die zich richten op basisvaar-
digheden en vaktechnische vaardigheden en op het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

3
Onderwijs
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In 2014 hebben we landenanalyses uitgevoerd om meer inzicht te 
krijgen in de huidige situatie van de onderwijssector per land. Deze 
verdieping heeft een sterkere focus opgeleverd, zodat we beter in staat 
zijn om ergens een verschil te maken. Per land leggen we de focus 
nu op een specifiek onderwijsniveau. Zo richten we ons in vijf landen 
alleen nog op initiatieven die het lager onderwijs verbeteren: Burkina 
Faso, D.R. Congo, Guinee, Mali en Niger. In vijf andere landen ver-
schuiven we onze aandacht naar beroepsonderwijs: Benin, Kameroen, 
Liberia, Sierra Leone en Togo. 

Voortgezet onderwijs zien we niet als doel maar als middel om 
uiteindelijk een beroepsopleiding te kunnen volgen. Ook zien we een 
belangrijke rol weggelegd voor versneld onderwijs voor grote groepen 
kinderen en jongeren die door rampen of conflicten met grote leer-
achterstanden kampen. Versneld onderwijs is dan de enige route om 
opnieuw te kunnen meedoen in het reguliere onderwijs. 

Werkwijze
Wij voeren ons beleid uit via ontwikkelingsorganisaties met een speci-
fieke onderwijsexpertise en een lokaal netwerk. Daarbij stellen we als 
voorwaarde dat de lokale partner een sterk lokaal management heeft 
en een bewezen track record. Verder beoordelen we projecten nadruk-
kelijk op ‘local ownership’ in de overtuiging dat dit van doorslagge-
vend belang is voor de duurzaamheid van het project. 

In 2014 gaven wij prioriteit aan projecten in de volgende Afrikaanse 
landen: Benin, Burkina Faso, Guinee, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, 
Sierra Leone, Togo and D.R. Congo.
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3.1 Projecten onderwijs

Benin Bouw van een basisschool, Fanta

Stichting Le Pont is actief in Benin met 
projecten op het gebied van onderwijs, 
gezondheidszorg, water en sanitair. Le Pont 
bouwt jaarlijks een school in samenwerking 
met de lokale bevolking die zowel financieel 
als in arbeidsuren nauw betrokken wordt bij 
de bouw en bij het onderhoud. Dit project 
betreft een basisschool in Fanta, een klein 
dorp in de provincie Comé, in het zuiden van 
Benin. De helft van de 200 schoolkinderen 
krijgt onderwijs in een open constructie van 
palen en stro. De nieuwe constructie van drie 
lokalen van steen draagt direct bij aan beter 
onderwijs voor deze groep kinderen. 
De Turing Foundation hielp Le Pont al bij de 
aanbouw van vier andere scholen in Benin en 
steunt ook de aanbouw van deze basisschool 
in Fanta. 

Benin Vakonderwijs

In Benin werkt Woord & Daad samen met de 
lokale organisatie DEDRAS. Deze biedt aan 
jongeren arbeidsmarktgericht vakonderwijs. 
Jaarlijks wil DEDRAS 385 jongeren opleiden in 
metaal, bouw, autotechniek, naaien en land-
bouw. Dit doet de organisatie op drie verschil-
lende locaties: in Parakou, Nikki en in Perere. 
Voor bemiddeling in stages en vacatures is er 
bij de vakschool een ‘Job & Business Service 
Centre’ opgericht. 
Inmiddels hebben 158 leerlingen een oplei-
ding afgerond op één van de drie vakscholen, 
daarnaast hebben 168 jonge landbouwers 
een training gevolgd. De vakschool blijkt 
succesvol te zijn bij het opzetten van eigen 
inkomsten genererende activiteiten en werkt 
zelfs op bestelling.     
De Turing Foundation maakt drie jaar lang 
vakonderwijs voor jongeren mogelijk. 

Burkina Faso Technisch vakonderwijs in Leo 
en Bobo-Dioulasso

Woord en Daad werkt in Burkina Faso al 
geruime tijd samen met de lokale ontwikke-
lingsorganisatie CREDO. De Turing Founda-
tion ondersteunde al eerder projecten van 
hen met goede resultaten. CREDO verbetert 
de onderwijsmogelijkheid en toegang tot ar-
beidsmogelijkheden voor Burkinese jongeren 
door vaktrainingen aan te bieden en baan-
begeleiding te geven. Op twee vakscholen 
volgen 719 jongeren een driejarige opleiding 
in elektro, staalbouw, metselen, metaaltech-
niek of een kappersopleiding. Daarnaast 
wordt er een technische of agrarische training 
van drie maanden geboden aan 150 werkende 
jongeren per jaar. Via de baanbemiddelingsor-
ganisatie SPEDE vinden jaarlijks 100 jongeren 
een baan. 

Donatie Turing Foundation € 12.000 
Looptijd donatie 2014 - 2015

Donatie Turing Foundation € 125.000 (€ 50.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012 - 2015 

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 60.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 - 2016 
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D.R. Congo Versneld basisonderwijs voor tieners, Fizi district, South 
Kivu

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden waar 
zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het Fizi district 
in het oosten van D.R. Congo. Hier verzorgt ZOA een basisschool 
curriculum van drie jaar voor 960 kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 
jaar. Dit is een vervolg op het succesvolle onderwijsprogramma dat 
van 2010-2013 al door de Turing Foundation werd ondersteund en 
waarbij 3.488 kinderen alsnog hun basisschoolcertificaat haalden. De 
positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen van het Fizi district, 
maar na consultatie met onderwijsinstellingen blijkt de behoefte aan 
soortgelijke onderwijsprojecten nog groot in Sebele, Fizi centrum, 
Akomba (Katanga) en Mwanbungu (Baraka). 
Dit project biedt jongeren met een leerachterstand de mogelijkheid 
om alsnog een vervolgopleiding te kunnen volgen, dankzij een ver-
sneld basisonderwijstraject. 
De Turing Foundation doneert de helft van de kosten van dit onder-
wijsprogramma. 

Burkina Faso Speedschools en teacher training

Woord en Daad en partnerorganisatie CREDO hebben in Burkina Faso 
tientallen zogenaamde ‘speedschools’ opgezet. Deze scholen bieden 
kinderen van 9 tot 12 jaar die geen onderwijs hebben genoten, een 
nieuwe kans om alsnog in te stappen in het basisonderwijs. Op de 
speedschools wordt in negen maanden de eerste drie jaar basison-
derwijs aangeboden om daarna in te kunnen stromen in het reguliere 
onderwijs. De Turing Foundation droeg al eerder bij aan tien speed-
schools. Dit project betreft een uitbreiding naar 50 speedschools in de 
provincie Kadiogo. 
Tussen oktober 2011 en juli 2014 hebben 1.405 kinderen onderwijs 
gevolgd op één van de 50 speedschool-centra. Hiervan hebben 1.275 
kinderen het examen gehaald en zijn vervolgens doorgestroomd naar 
het reguliere onderwijs. 
De Turing Foundation heeft tot en met 2014 de helft van de kosten van 
de speedschools bijgedragen.

Donatie Turing Foundation € 140.000 (€ 30.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 - 2017 

Donatie Turing Foundation € 100.000 
Looptijd donatie 2011 - 2014 
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3.1 Projecten onderwijs

D.R. Congo Verbetering onderwijskwaliteit op acht scholen, Kalehe, 
Kabare en Wulungu

War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen die 
getroffen zijn door oorlog. In het door conflicten geteisterde Oost-
Kivu wil War Child 3.000 kinderen (11 – 14 jaar) alsnog laten slagen 
voor landelijk erkende examens. Om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren, worden leraren, directeuren en schoolinspecteurs getraind 
en schoolboeken en materiaal aangeschaft. Om het schoolgeld voor 
deze kinderen op te brengen, worden kindvriendelijke inkomstengene-
rerende activiteiten opgezet. 
Het project is in 2014 nog dichter naar het conflictgebied verschoven, 
naar Kalehe, Kabare en Wulungu. De aanpak van versneld onderwijs is 
nieuw voor de regio waardoor War Child de onderwijsinstanties nauw 
betrekt bij het programma. In de eerste helft van 2014 zijn geschikte 
locaties geselecteerd en zijn de eerste 153 kinderen in Bunyakiri en 195 
kinderen in Walungu gestart met het versnelde onderwijs. 

Donatie Turing Foundation € 105.000 (€ 35.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012 – 2015 

D.R. Congo Beroepsonderwijs voor meisjes, Kimpoko-Nsele Com-
mune, Kinshasa

Christian Aid zet samen met de lokale NGO Fraternité Père Maurice 
D’Hoore een trainingscentrum op in Kinshasa, D.R. Congo. Hier-
door krijgen 150 kansarme meiden per jaar de mogelijkheid om een 
beroepsopleiding te volgen. Dit project is onderdeel van een groter 
programma (met diverse andere partners) dat met 6.000 meiden de 
non-formele onderwijssector in D.R. Congo flink versterkt. De motiva-
tie onder de doelgroep is hoog, voor veel jonge meisjes is dit namelijk 
de enige kans op een betere toekomst. De bouw van het trainingscen-
trum is afgerond. De school heeft haar deuren 4 maart geopend en er 
volgen inmiddels 150 meiden onderwijs.

Donatie Turing Foundation € 40.000 
Looptijd donatie 2014 
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D.R. Congo Beroepsopleidingen voor vrouwen in Kinshasa

Humana - per 2015 na een fusie ‘Sympany’ geheten - is één van de 
grootste kledinginzamelaars van Nederland. Met de opbrengsten 
financiert de organisatie projecten in (Zuidelijk) Afrika. Dit project 
richt zich op vrouwen in de wijk Kinabwa, gelegen in de arme stads-
gemeente Limete van Kinshasa. Samen met de lokale organisatie 
HPPC wil Humana voor 675 vrouwen (225 vrouwen per jaar) de zelf-
redzaamheid vergroten via een driejarig trainingsprogramma. Naast 
een alfabetiseringscursus kunnen vrouwen hier ook een vakopleiding 
volgen voor kleermaker, schoonheidsspecialiste, kapper of (banket)
bakker. De opleiding is inclusief stage en jobcoaching. 

De belangstelling voor de cursussen is zo groot, dat HPPC heeft beslo-
ten het project uit te breiden. De alfabetiseringscursus wordt momen-
teel door 335 vrouwen gevolgd op acht centra.Van alle projectkosten 
neemt de Turing Foundation zo’n 30 % voor haar rekening.

D.R. Congo Uitbreiding school, Kinshasa

De Nederlandse stichting Tosangana is opgericht voor en door Congo-
lese vrouwen. Samen met de lokale organisaties Anomes en Les 
Millénaires zetten zij zich in voor kwalitatief beter onderwijs in 
Kinshasa. Sinds 2013 bouwen zij aan een multifunctioneel centrum, 
bestemd voor peuter-, basis- en beroepsonderwijs. In 2014 is de 
aanleg van het onderwijsgebouw succesvol afgerond. De school is 
voorzien van boeken en er zijn nieuwe lesmethodieken ontwikkeld. 
Voor het eerst in hun leven hebben 350 kinderen uit de wijk Mitendi 
toegang tot onderwijs. 

Donatie Turing Foundation € 75.000 (€ 25.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012 – 2015 

Donatie Turing Foundation € 15.000 
Looptijd donatie 2013 – 2014 
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3.1 Projecten onderwijs

Kameroen Schoolboeken voor basisscholen

Knowledge for Children steunt basisscholen 
in Noordwest-Kameroen om het onderwijs-
niveau voor kinderen van 6 – 14 jaar te verbe-
teren. Zij helpt bij de opbouw van een goed 
boekenbestand en traint docenten. Ook wordt 
een boekenfonds opgezet, zodat scholen 
uiteindelijk zelfstandig hun lesboeken kunnen 
beheren en aanvullen. Uit eigen onderzoek 
is gebleken dat het leesniveau van kinderen 
op de geselecteerde scholen lager ligt dan 
verwacht. Daarom wordt het schoolboeken-
programma beperkt tot 140 scholen (i.p.v. 
200) met extra aandacht voor het verbeteren 
van de leesvaardigheid van de kinderen en on-
the-job trainingen voor docenten en onder-
wijsassistenten. 
De Turing Foundation steunde dit project al 
in een eerdere succesvolle fase en doet dit 
nogmaals voor drie jaar. 

Kameroen Beroepsonderwijs voor 
100 jongeren

Free a Girl - voorheen Stop Kindermisbruik - 
en lokale partner ASSEJA bieden jaarlijks 100 
kansarme jongeren beroepsonderwijs aan. Dit 
onderwijs bestaat uit drie maanden theorie 
en 6 – 24 maanden leertijd bij bestaande 
bedrijfjes. Dat gebeurt in 5 steden: Yaoundé, 
Maroua, Bertoua, Bamenda en Ambam. De 
populairste opleidingen zijn zeefdrukker, 
schilder, kleermaker, kapper, schoonheids-
specialist, restaurateur, (banket)bakker en 
grafisch ontwerper. 
In schooljaar 2013/2014 volgden 114 jongeren 
(83 meisjes, 31 jongens) een beroepsoplei-
ding. Van de 85 jongeren die zijn geslaagd, 
is 38 % een eigen bedrijfje begonnen, werkt 
52 % nog bij het leerbedrijf en is 10 % aan de 
slag gegaan bij andere lokale bedrijfjes.  
De Turing Foundation droeg de helft van de 
trainingskosten bij tot en met juli 2014.

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 30.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013 – 2015 

Donatie Turing Foundation € 112.500 (€ 37.500 in 2014)
Looptijd donatie 2012 – 2014 

Kameroen Revolving library en teacher  
training, Bamessing

Stichting AgriDynamic zet zich in om school-
prestaties in Kameroen te verbeteren door 
beter lesmateriaal en faciliteiten beschikbaar 
te stellen. Na een succesvolle pilot op een ba-
sisschool in Bamessing, schaalt Agri Dynamic 
het project op naar zes andere basisscholen. 
Door een ‘revolving library’ op te zetten, 
komt lesmateriaal beschikbaar voor 1.760 
kinderen. De eerste bibliotheek is gerealiseerd 
en telt 5.559 basic readers in Engels, Frans 
en rekenen. De boeken worden verdeeld 
over de zes basisscholen. Voorts worden 42 
leraren getraind in het gebruik van didactisch 
materiaal, het toepassen van actieve lesme-
thoden en lesvoorbereiding en het gebruik en 
onderhoud van de boeken. Naar verwachting 
worden de schoolprestaties verbeterd waar-
door meer kinderen slagen (80% i.p.v. 60%) 
en minder leerlingen uitvallen (5% i.p.v. 20%). 

Donatie Turing Foundation € 10.500 
Looptijd donatie 2014 – 2015 
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Kenia Onderwijs & voedselprogramma voor 10.000 schoolkinderen, 
Thika

Het Macheo Children’s Centre runt een kindertehuis in Thika en 
steunt verschillende lagere scholen in de nabijgelegen sloppenwijken. 
Dit programma verstrekt alle leerlingen een eenvoudige, gratis maal-
tijd en schenkt een schooluniform aan de allerarmste kinderen. De 
dagelijkse, voedzame maaltijd heeft op de betrokken scholen geleid 
tot een forse toename van het aantal leerlingen en een aanzienlijke 
verbetering in de schoolresultaten. In 2014 heeft Macheo bijna 9.000 
kinderen dagelijks een schoollunch verstrekt en ze hopen dit aantal in 
2015 uit te breiden naar 10.000 schoolkinderen per dag. 
De Turing Foundation steunt het programma voor drie jaar. Ieder jaar 
stijgt de eigen bijdrage van Macheo tot de organisatie geheel zelfstan-
dig haar programma kan financieren.

Donatie Turing Foundation € 77.499 (max. € 30.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013 – 2015 

Guinée Girl-friendly schools

De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke inter-
nationale speler die het onderwijs in Guinée wil verbeteren, zowel qua 
toegankelijkheid als qua niveau. Dit project betreft het verbeteren van 
onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale gemeen-
schappen in Boké en Kindia. Dit doen ze door leraren te trainen en de 
lokale betrokkenheid te vergroten binnen het onderwijssysteem. Zo 
worden 120 docenten getraind in betere lesmethodes en leren ze hoe 
ze zich positiever naar meisjes kunnen opstellen. En door met de ge-
meenschappen schoolprojecten te formuleren, te kiezen en uit te voe-
ren, wordt de lokale betrokkenheid bij het onderwijssysteem vergroot. 
Bovendien dragen de schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs 
doordat ze bijvoorbeeld barrières voor meisjes wegnemen. 
Vanwege de uitbraak van Ebola is de aanvang van dit project uitgesteld 
tot maart 2015. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 25.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 – 2017 
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3.1 Projecten onderwijs

Liberia Beroepsopleiding voor plattelandsge-
meenschappen, River Cess

Children in Crisis is een Engelse NGO die 
onderwijsprojecten uitvoert in post-conflict-
gebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone en 
Liberia. Samen met partnerorganisatie FAWE 
wil Children in Crisis in River Cess, Liberia, 
aan jonge volwassenen een alfabetiserings-
cursus plus een vakopleiding aanbieden 
voor onder andere kapper, kleermaker en 
(banket) bakker. De opleiding duurt vier 
maanden, waarna de alumni gedurende twee 
jaar worden begeleid in het opzetten van een 
eigen bedrijfje. Door uitblijvende fondsen 
zijn de activiteiten in 2014 in afgeslankte 
vorm uitgevoerd. Uiteindelijk hebben 196 
jonge volwassenen een vakopleiding gevolgd, 
waarvan 105 dit combineerden met een alfa-
betiseringscursus. In augustus 2014 werd het 
programma stilgelegd vanwege de uitbraak 
van Ebola. Zodra de situatie het toelaat, wordt 
het project voortgezet.

Liberia Onderwijs voor kwetsbare meisjes in 
Paynesville, Monrovia en Kakata

Liberia is een van de focuslanden van Save 
the Children. Met dit project wil Save the 
Children samen met de lokale NGO THINK 
een versneld schoolprogramma van twee 
jaar aanbieden aan 900 kansarme meisjes, 
zodat zij vervolgens kunnen instromen in 
het reguliere (beroeps)onderwijs. Daartoe 
worden speciale ‘drop-in centra’ geopend en 
30 leerkrachten getraind. 
In 2013 hebben 312 meisjes onderwijs gevolgd 
op één van de drie centra. Van de 125 meiden 
van de eerste lichting zijn er inmiddels 103 
doorgestroomd naar regulier basisonderwijs 
of een beroepsopleiding. 
Het project volgt deze meiden in de vervolg-
opleiding en biedt waar nodig ondersteuning. 
Vanwege de uitbraak van Ebola is dit project 
tijdelijk stil komen te liggen. Zodra de situatie 
het toelaat, wordt het programma voortgezet.

Mali Materiaal vrouwenvakschool, Bandiagara

Tools to Work reviseert kwaliteitsgoederen in 
Nederland en draagt kennis over om lokale 
revisie en onderhoud van deze goederen 
mogelijk te maken. Ze helpen hiermee kleine 
bedrijven en vakonderwijs in ontwikkelings-
landen aan gereedschap, fietsen en machi-
nes. Voor dit project levert Tools to Work 120 
fietsen en 30 naaimachines plus bijpassende 
gereedschapssets aan een vrouwenvakschool 
in Bandiagara (mede gebouwd door de Turing 
Foundation). Dit stelt jaarlijks 100 vrouwen 
in staat om te leren kleding te maken en te 
repareren. Bovendien worden 14 vrouwen 
opgeleid om de goederen te kunnen reviseren 
en onderhouden, waarmee ook zij een inko-
men kunnen verdienen. 
De Turing Foundation levert een bijdrage aan 
de revisie en verscheping van deze fietsen en 
naaimachines en voor de lokale training en 
kennisoverdracht.

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

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 50.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013 – 2015 

Donatie Turing Foundation € 20.000 
Looptijd donatie 2014 – 2015 
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Niger Speed schools voor 250 jongeren, Dosso en Tillabéri

De Noorse Strømme Foundation is een internationale ontwikkelings-
organisatie die zich richt op microfinanciering en onderwijs. 
Ze werken in 13 landen wereldwijd, waaronder in Niger. 
De Turing Foundation ondersteunde 20 type 1 speedschools in 
Dogondoutchi, Niger, in de periode 2011-2013. Hierdoor konden 585 
kinderen in negen maanden tijd drie jaar basiscurriculum volgen. 
Uiteindelijk wisten 492 kinderen te slagen voor het examen waardoor 
zij konden instromen in de vierde klas van het reguliere onderwijs. In 
deze periode zijn maar liefst 220 speedschools opgezet in Niger, waar-
van 100 scholen zijn gefinancierd door de Nigerijnse overheid. 
Na dit succes ontwikkelde de Strømme Foundation type 2 speed-
schools. Deze speedschools richten zich op oudere kinderen van 13 en 
14 jaar die in het geheel geen basisonderwijs hebben genoten. Middels 
een intensief onderwijsprogramma met kleine klassen, wordt zes jaar 
basisschool in twee jaar aangeboden. Zo krijgen ook oudere kinderen 
de mogelijkheid om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. 
Samen met de lokale organisaties ONEN en ATPF zet de Strømme 
Foundation tien speedschools type 2 op in Dosso en Tillabéri. Deze 
scholen bieden plek aan 250 tieners.

Donatie Turing Foundation € 115.000 (€ 37.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 – 2016 
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3.1 Projecten onderwijs

Mali Bouw Technische School, Kambila

Stichting Mali zet samen met lokale partner 
Solisa een technische school op, om jongeren 
in de regio meer perspectief te bieden naast 
het basisonderwijs. Omdat vervolgopleidin-
gen ontbreken, biedt de technische school 
jongeren de kans een beroep te leren waar 
lokaal behoefte aan is. 
Na wat vertraging is de technische school 
in Kambila op 8 november 2014 officieel ge-
opend. De school bestaat uit twee gebouwen 
met zes lokalen, latrines, kantoorruimte en 
waterputten en is in gebruik genomen door 
40 leerlingen. De school heeft een maximale 
capaciteit van 80 leerlingen.
Naast deze school in Kambila, financierde 
de Turing Foundation al eerder de bouw van 
scholen door deze stichting in Kenenkou, 
N’goro en Balandougou. 

Sierra Leone Verbeteren onderwijskwaliteit op 
drie rurale basisscholen, Kono district

Action Aid is een internationale ontwikke-
lingsorganisatie die onder andere toegang tot 
en kwaliteit van onderwijs wil vergroten. Ze 
is werkzaam in 45 landen waaronder Sierra 
Leone. In Sierra Leone verbetert Action Aid 
voor 850 leerlingen de kwaliteit van onderwijs 
op drie basisscholen door leraren te trainen 
in betere lestechnieken met behulp van beter 
lesmateriaal. Ook het schoolmanagement 
wordt getraind en hun positie wordt versterkt 
richting onderwijsinstanties. In en rond scho-
len ervaren meisjes vaak een achtergestelde 
en onveilige situatie. Om dit te verbeteren 
worden radioshows en workshops ingezet en 
meidenclubs opgericht. 
Vanwege de uitbraak van het Ebolavirus is dit 
project voorlopig uitgesteld.

Sierra Leone Lerarenopleidingen Ruraal Basis-
onderwijs, Tambakha

Street Child zet zich in om de meest kwets-
bare kinderen in Sierra Leone goed onderwijs 
te laten volgen. Inmiddels bereikt ze 20.000 
kinderen op 30 projectlocaties, verspreid 
over het hele land. Dit project speelt zich af 
in Tambakha, de noordelijkste provincie van 
Sierra Leone. Hier krijgen 4.000 kinderen toe-
gang tot goed onderwijs, dankzij de training 
van 100 leraren en de bouw van 20 simpele 
onderwijsstructuren in 60 gemeenschap-
pen. Dit alles in samenwerking met de lokale 
bevolking. Het trainee-opleidingstraject voor 
leraren duurt drie jaar, met een overheidskwa-
lificatie als afsluiting. 
In verband met de uitbraak van het Ebolavi-
rus is dit project helaas stil komen te liggen. 
Zodra de situatie het toelaat, zal het project 
worden voortgezet.

Donatie Turing Foundation € 40.000 
Looptijd donatie 2010 – 2014

Donatie Turing Foundation € 95.000 (€ 25.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 – 2016

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 42.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014 – 2016
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Sierra Leone Toegang tot kwalitatief goed 
onderwijs in het district Kailahun

In Sierra Leone is het aantal kinderen dat 
onderwijs volgt bijzonder laag, vooral 
meisjes gaan nauwelijks naar school. Dankzij 
dit onderwijsproject van Plan Nederland 
krijgen 1.500 kinderen toegang tot kwalitatief 
goed onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk 
gestreefd naar 50 % participatiegraad van 
meisjes. Het project bestaat uit de bouw van 
een school in Kailahun en trainingen voor 
50 leraren, 75 overheidsmedewerkers en 
het schoolmanagement. Daarnaast worden 
oudercomités opgericht en wordt er gewerkt 
aan de lokale bewustwording van het belang 
van scholing van kinderen in het algemeen en 
van meisjes in het bijzonder. 
Helaas heeft de Ebola-crisis Plan Nederland 
genoodzaakt de activiteiten in de regio 
tijdelijk te staken. 

Togo Technische opleidingen, Lomé

Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in 
ontwikkelingslanden kleinschalige projecten 
die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een 
netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert 
over de haalbaarheid van de projecten en con-
troleert de ontwikkeling ervan. Via de lokale 
organisaties CAGED maakt het Maagdenhuis 
in Lomé baanbemiddeling mogelijk voor 
vrouwen in technische beroepen. Zij worden 
begeleid om lokaal een baan te vinden met 
een goed toekomstperspectief of om een ei-
gen bedrijf te starten in een technisch beroep. 
De vrouwen worden bijgeschoold en getraind 
in commerciële-, ondernemers- en sollicitatie 
vaardigheden. 
Inmiddels hebben 27 vrouwen bijscholing en 
coaching ontvangen, waarvan 20 vrouwen 
ook korte stages hebben gelopen.

Togo Technische opleidingen, Lomé

Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in 
ontwikkelingslanden kleinschalige projecten 
die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een 
netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert 
over de haalbaarheid van de projecten en con-
troleert de ontwikkeling ervan. Via de tech-
nische beroepsopleiding CEFOP steunt het 
Maagdenhuis in Lomé talentvolle, kansarme 
jongeren vanaf 14 jaar die anders de opleiding 
niet kunnen betalen. Naast schoolgeld is 
er ook een bijdrage voor levensonderhoud. 
De jongeren kunnen na afronding van deze 
opleiding direct aan het werk. 
Inmiddels is 60 % van de leerlingen over naar 
het volgend schooljaar. Om het slagingsper-
centage in de toekomst te verbeteren, wordt 
ingezet op meer individuele begeleiding en 
betere voorlichting. 

Donatie Turing Foundation € 145.000 (€ 50.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013 – 2015

Donatie Turing Foundation € 30.000 (€ 10.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012 – 2014

Donatie Turing Foundation € 10.000 (€ 4.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012 – 2014
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Kunstbeleid
De Turing Foundation wil meer mensen laten 
genieten van kunst in de zin van ervaren. Wij zijn 
ervan overtuigd dat een hoge kwaliteit bijdraagt 
aan dit doel. De kwaliteit van de kunst zelf en de 
manier van presenteren moeten van het hoogste 
niveau zijn. Wij financieren graag initiatieven die 
meer mensen van kunst laten genieten en die een 
publiek weten te bereiken dat anders minder mak-
kelijk met kunst in aanraking komt.  

Binnen de kunst kiezen wij voor:

- Beeldende kunst: het tentoonstellen van 
 beeldende kunst in musea

- Poëzie: de Turing Gedichtenwedstrijd en bij-
 zondere publicaties van Nederlandstalige poëzie

- Klassieke muziek: live uitvoeringen van 
 klassieke muziek

4
Kunst
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4.1 Beeldende kunst
De Turing Foundation wil Nederlandse musea helpen hun ambitie-
niveau te verhogen en tentoonstellingen financieel mogelijk maken 
met kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea te zien zijn. 
Ons streven is om in een vroeg stadium de beslissende bijdrage te 
kunnen geven aan een uitzonderlijke tentoonstelling op het gebied van 
beeldende kunst. Het tentoonstellingsconcept dat het beste aan deze 
doelstelling voldoet, ontvangt de door ons tweejaarlijks uitgereikte 
Turing Toekenning. Vanaf 2015 bestaat de Turing Toekenning uit twee 
prijzen: de Turing Toekenning I van € 500.000 voor grote musea en de 
Turing Toekenning II van € 150.000 voor middelgrote en kleine musea.
Naast tentoonstellingen ondersteunen wij projecten die de toeganke-
lijkheid van musea voor schoolkinderen bevorderen door middel van 
busvervoer.

4.2 Poëzie 
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland in aanraking 
brengen met en laten genieten van Nederlandstalige poëzie. Wij orga-
niseren daarom jaarlijks de Turing Gedichtenwedstrijd: de dichtcom-
petitie waaraan iedereen kan meedoen, van amateur tot professional. 
In het verlengde daarvan ondersteunen wij de jaarlijkse dichtwedstrijd 
voor jongeren: ‘Doe Maar Dicht Maar’. Daarnaast dragen wij bij aan de 
totstandkoming van bijzondere poëzie-uitgaven.

4.3 Klassieke muziek
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten 
genieten van live uitvoeringen van klassieke muziek. Wij ondersteunen 
initiatieven die hoge kwaliteit brengen en die een publiek weten te 
interesseren dat gewoonlijk niet of nauwelijks in aanraking komt met 
klassieke muziek. Binnen het muziekbeleid geven wij de voorkeur aan 
festivals met een landelijke uitstraling, een hoogwaardig muziekpro-
gramma en met een aanzienlijk aantal muziekuitvoeringen.
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4.1 Projecten beeldende kunst

Donatie Turing Foundation € 450.000
Looptijd donatie 2014

‘Brancusi, Rosso en Man Ray - Framing 
Sculpture’, Museum Boijmans van Beuningen

Op 23 mei 2013 werd de 3e Turing Toekenning 
uitgereikt aan Museum Boijmans van 
Beuningen voor de tentoonstelling ‘Brancusi, 
Rosso en Man Ray - Framing Sculpture’, die 
van 12 februari tot 25 mei 2014 in Rotterdam 
te zien was.  Deze tentoonstelling toonde de 
samenhang tussen de kunstenaars Constantin 
Brancusi, Medardo Rosso en Man Ray - pioniers van de moderne 
kunst - aan de hand van 44 sculpturen en 107 foto’s. De werken 
waren afkomstig uit zeven landen en ter beschikking gesteld door 
30 instellingen en particulieren. De tentoonstelling gaf inzicht in de 
methodiek van de kunstenaars, de ontwikkeling van de moderne 
beeldhouwkunst en de rol van de fotografie als medium in de kunst. 
In de tentoonstellingsruimte waren drie kunstenaarsstudio’s ingericht, 
waar bezoekers zelf konden experimenteren met de fototechnieken die 
werden gebruikt door Brancusi, Rosso en Man Ray. 

De tentoonstelling ontving nationaal en internationaal veel lof voor 
de inhoud en de vormgeving, en werd door het tijdschrift Kunstbeeld 
uitgeroepen tot de beste tentoonstelling van 2014. 
De expositie trok maar liefst 97.371 bezoekers en had een bijzondere 
spin-off voor het Boijmans: op 25 november 2014 werd bekend dat het 
museum de sculptuur Femme à la voilette (1923) van Medardo Rosso 
aan de collectie kon toevoegen.
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Donatie Turing Foundation € 100.000 
Looptijd donatie 2014-2015

Donatie Turing Foundation € 35.000 
Looptijd donatie 2014-2015

‘De Oase van Matisse’, Stedelijk Museum Amsterdam

Henri Matisse (1869-1954) was een van de belangrijkste en invloedrijk-
ste kunstenaars van de 20ste eeuw en een van de grondleggers van de 
moderne kunst. Gedurende de laatste jaren van zijn leven bekwaamde 
Matisse zich in het vervaardigen van kleurrijke collages van uitgeknipte 
stukken papier (découpages). Het Stedelijk Museum organiseert een 
kleurrijke tentoonstelling over deze knipsels, waarbij het topstuk ‘La 
perruche et la sirene’ uit de collectie van het museum centraal zal 
staan. De knipseltentoonstelling wordt ingeleid door een chronologi-
sche overzichtstentoonstelling met eerder werk van Matisse, ingebed 
in de vaste opstelling van het Stedelijk met werken van tijdgenoten. 
De Turing Foundation draagt € 100.000 bij aan de tentoonstelling, die 
van 17 maart tot 16 augustus 2015 in het Stedelijk Museum te zien is.

‘Geisha’, Rijksmuseum Volkenkunde

Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden - eigenaar van de grootste 
collectie 19e-eeuwse Japanse kunst buiten Japan - organiseerde een 
tentoonstelling over hét stijlicoon van de Japanse cultuur: de Geisha. 
Met het spierwitte gezicht, de rode lippen en de kostbare kimono is zij 
het stereotype van Japanse schoonheid. De wereld van de geisha is al 
eeuwenlang gehuld in geheimzinnigheid en beslotenheid, reden voor 
Rijksmuseum Volkenkunde om inzicht te geven in de geschiedenis, de 
positie en de rol van de geisha binnen de Japanse samenleving. 
De Turing Foundation leverde een bijdrage aan de bruikleenkosten 
voor deze tentoonstelling, die van 10 oktober 2014 tot 25 mei 2015 
(oorspronkelijk 6 april) in Leiden te zien was. ‘Geisha’ is inmiddels 
uitgegroeid tot de best bezochte tentoonstelling ooit in het museum. 
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4.1 Projecten beeldende kunst

Donatie Turing Foundation € 25.000 
Looptijd donatie 2013-2014

‘Oude Tekeningen, Nieuwe Namen’, Museum het Rembrandthuis

Het Rembrandthuis in Amsterdam organiseerde van 31 januari t/m 
27 april 2014 een tentoonstelling over de 17e-eeuwse tekeningen van 
Rembrandt, zijn leerlingen en tijdgenoten. Het museum toonde onder 
andere tekeningen die in het verleden nog op naam van Rembrandt 
stonden maar in afgelopen decennia aan andere schilders zijn toe-
geschreven. Zo werd aan de hand van werken van Rembrandt en van 
leerlingen en tijdgenoten als Ferdinand Bol, Govert Flinck en Arent de 
Gelder inzicht gegeven in het kunsthistorisch onderzoek naar de 17e-
eeuwse tekenkunst.
De tentoonstelling trok 33.314 bezoekers en overtrof daarmee de ver-
wachtingen met 10 procent.

Donatie Turing Foundation € 25.000 
Looptijd donatie 2014

Bruikleen Jackson Pollock’s ‘Ocean Greyness (1953)’, Cobra Museum

Onder de naam ‘Art of Another Kind’ toonde het Cobra Museum 
Amstelveen van april tot en met augustus 2014 een bijzonder over-
zicht van circa 50 kunstwerken. Het betrof een selectie werken die in 
1959 deel hebben uitgemaakt van de openingstentoonstelling van het 
Guggenheim Museum in New York: werk van vertegenwoordigers van 
de interna tionale abstracte beweging, waaronder Rothko, Pollock, De 
Kooning en Cobra-kunstenaars Alenchinsky, Appel en Jorn. 
De Turing Foundation maakte het mede mogelijk dat het schilderij 
‘Ocean Greyness’ uit 1953 van Jackson Pollock naar Nederland kon 
worden gehaald. Een bijzonder werk dat op deze expositie ook niet 
mocht ontbreken. Met circa 70.000 bezoekers was de tentoonstelling 
een succes. 
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Donatie Turing Foundation € 75.000 
Looptijd donatie 2011-2014

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

‘Munch: Van Gogh’, Van Gogh Museum

De kunstenaars Vincent van Gogh (1853-1890) en Edvard Munch (1863-
1944) staan beiden bekend om hun emotioneel geladen schilderijen 
en tekeningen, hun persoonlijke en vernieuwende stijl en hun getor-
menteerde leven. Beiden streefden naar modernisering van de kunst 
en ontwikkelden daarbij een universele, expressieve beeldtaal. Het Van 
Gogh Museum organiseert in nauwe samenwerking met het Munch 
Museum in Oslo de tentoonstelling ‘Munch: Van Gogh’, waarin de 
artistieke verwantschap tussen de kunstenaars centraal staat. 
De expositie zal van eind september 2015 tot en met half januari 2016 
te zien zijn in Amsterdam.

‘Van Oostsanen: De Ware Jacob’, Stedelijk Museum Alkmaar en 
Amsterdam Museum

In 2014 was het 500 jaar geleden dat Jacob Cornelisz. van Oostsanen 
op het hoogtepunt van zijn carrière was. Reden voor het Stedelijk 
Museum Alkmaar, het Amsterdam Museum en de Grote Sint 
Laurenskerk te Alkmaar om een gezamenlijke tentoonstelling te 
organiseren, opgezet als drieluik en gelijktijdig te zien op de drie 
locaties. De drie deeltentoonstellingen gaven samen een nooit eerder 
getoond en compleet overzicht van het oeuvre van de kunstenaar Van 
Oostsanen. De tentoonstelling was te zien van 14 maart t/m 29 juni 
2014 en trok in totaal 100.550 bezoekers. Een mooi resultaat voor deze 
drieluiktentoonstelling en ruim 30.000 bezoekers meer dan verwacht.
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4.1 Projecten beeldende kunst

Donatie Turing Foundation € 25.000  
Looptijd donatie 2014

Donatie Turing Foundation € 120.000  (€ 40.000 in 2014) 
Looptijd donatie 2008-2014

Turing Museumbus, Museum Boijmans van 
Beuningen en het Chabot Museum 

Sinds 2008 vervoert de Turing Museumbus 
duizenden kinderen uit de regio Rotterdam 
gratis van en naar Museum Boijmans van 
Beuningen en het Chabot Museum. Aanvan-
kelijk was het de ambitie om ieder jaar 10.000 
kinderen naar de musea te vervoeren, maar 
dat is op basis van tegenvallende resultaten 
bijgesteld naar 6.000 – 8.000 per schooljaar. 
In het schooljaar 2013/2014 werden 7.000 
kinderen vervoerd – 1.000 meer dan het 
schooljaar daarvoor – waarmee weer een 
stijgende lijn is ingezet. 
De donatie van de Turing Foundation liep 
eind 2014 af; de voortgang van de Museum-
bus is de komende twee jaren zeker gesteld 
door particuliere giften. 

‘The Female Gaze’, IDFA 2014

Het International Documentary Film Festival 
Amsterdam (IDFA) is sinds de eerste editie in 
1988 uitgegroeid tot het belangrijkste docu-
mentairefestival ter wereld. Uit de ruim 3.500 
internationale documentaires die jaarlijks 
verschijnen worden circa 300 documentaires 
geselecteerd voor het festival, waarmee een 
overzicht wordt geboden van het wereldwijde 
aanbod. In 2014 organiseerde het festival het 
themaprogramma ‘The Female Gaze’, gewijd 
aan de rol van de vrouw in de documentaire. 
Vijftien van ‘s werelds belangrijkste documen-
tairemaaksters selecteerden documentaires 
en lichtten deze selectie persoonlijk toe 
tijdens het festival. Daarnaast werden uit-
komsten uit onderzoeken over het onderwerp 
gepresenteerd en debatten georganiseerd. 

Donatie Turing Foundation € 100.000  
Looptijd donatie 2014-2015

‘Mark Rothko’, Gemeentemuseum Den Haag

Het Gemeentemuseum Den Haag organiseer-
de in het najaar van 2014 een tentoonstelling 
over de abstracte kunstenaar Mark Rothko 
(1903 - 1970), het eerste overzicht van het 
werk van deze invloedrijke kunstenaar in Ne-
derland sinds 40 jaar. Om de tentoonstelling 
te kunnen realiseren, werkte het Gemeente-
museum nauw samen met de National Gal-
lery of Art in Washington, het museum met 
de grootste collectie kunstwerken van Rothko. 
In de tentoonstelling werd tevens aandacht 
besteed aan het verband tussen de wegen 
naar abstractie van de kunstenaars Rothko en 
Mondriaan. 
De overzichtstentoonstelling liep van 19 
september 2014 t/m 1 maart 2015 en was met 
265.000 bezoekers een eclatant succes. 
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Turing Museumpleinbus - Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Stedelijk 
Museum

Sinds 2012 vervoert de Turing Museumpleinbus schoolkinderen uit 
de regio Amsterdam (tot 60 kilometer in de omtrek) van en naar het 
Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum. 
De gratis museumbus blijkt in een grote behoefte te voorzien bij 
scholen in de randgemeenten van Amsterdam. In de periode 2012-
2014 werden ruim 34.500 schoolkinderen vervoerd naar de drie grote 
musea aan het Museumplein.
  
De Turing Foundation was hoofdbegunstiger van dit project sinds de 
start in 2012. Om de financiering van de museumbus in de toekomst 
veilig te stellen, is besloten het project tot en met 2015 te ondersteu-
nen zodat de musea de tijd hebben om nieuwe donateurs te vinden. 

Donatie Turing Foundation € 70.000
Looptijd donatie 2015
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4.2 Projecten poëzie

De Turing Gedichtenwedstrijd - Zesde Editie

Wie schrijft het beste Nederlandstalige gedicht van het jaar? Dat is 
de inzet van de Turing Gedichtenwedstrijd, jaarlijks georganiseerd 
door de Turing Foundation in samenwerking met de Poëzieclub en 
Poëziecentrum Gent. De gedichtenwedstrijd werd gelanceerd in 2009 
en brengt iedere editie weer duizenden dichters in Nederland en 
Vlaanderen in beweging. De winnaar ontvangt € 10.000 en de honderd 
beste gedichten worden gepubliceerd in een speciale bloemlezing van 
Uitgeverij Van Gennep. Een selectie uit deze Top 100 wordt jaarlijks in 
januari voorgedragen in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. 
Naast geldelijk gewin biedt de wedstrijd kansen voor zowel amateurs 
als gevestigde dichters op een nieuw publiek, media-aandacht, optre-
dens en interesse van uitgevers. 
De zesde editie van de Turing Gedichtenwedstrijd trok 3.319 deelne-
mers (waaronder 542 uit België) die gezamenlijk 10.355 gedichten 
indienden. Tijdens de prijsuitreiking op 4 februari 2015 in de Stads-
schouwburg Amsterdam werden door de jury o.l.v. Dichter des Vader-
lands Anne Vegter niet één maar twee hoofdprijswinnaars bekroond, 

te weten Ruth Lasters uit Antwerpen met het gedicht ‘Witlof’ en 
Laurens Hoevenaren uit Brummen met ‘De Zotte Charlotte’. 
De prijsuitreiking vond net als de afgelopen jaren plaats op de slot-
avond van de Poëzieweek (29 januari – 4 februari 2015) met aanslui-
tend het Gedichtenbal. 

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 40.000 in 2014)
Looptijd donatie 2014-2016
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Donatie Turing Foundation € 10.000 
Looptijd donatie 2014-2015

Donatie Turing Foundation € 60.000 
Looptijd donatie 2009-2014

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 15.000 in 2014)
Looptijd donatie 2013-2016

Poëziekalender 2015

Uitgeverij Van Oorschot brengt sinds 2013 
de Poëziekalender uit met hoogtepunten 
uit de Nederlandse en de wereldpoëzie, in 
samenwerking met Poetry International. 
Deze scheurkalender biedt één gedicht per 
dag waaronder een selectie gedichten met 
QR-codes die linken naar geluidsfragmenten 
uit het archief van Poetry International. In de 
Poëziekalender 2015 wordt tevens aandacht 
gevraagd voor literaire evenementen zoals de 
jaarlijkse Poëzieweek, de VSB Poëzieprijs én 
de Turing Gedichtenwedstrijd. 
De Turing Foundation levert een bijdrage aan 
de verlaging van de kostprijs van de kalender 
van € 15 naar € 12,50.

Poëzie bloemlezingen

Uitgeverij Van Oorschot publiceert over een 
periode van vijf jaar twaalf bloemlezingen. 
In deze bloemlezingen vindt men de beste 
gedichten van bijzondere dichters die uit de 
publieke belangstelling dreigen te verd wij-
nen. De gedichten worden aangeprezen door 
bekende en bevlogen bloemlezers. 
In 2014 verscheen de 11e bundel onder de 
titel ‘De wanhoop is tijdelijk voorbij’ met 
gedichten van Hans Lodeizen, gekozen en 
ingeleid door Bart Moeyaert. Begin 2015 is 
het 12e en laatste deel verschenen: ‘Hoe zou 
het zijn om thuis te zijn’ met gedichten van 
Rutger Kopland, gekozen en ingeleid door 
Marjoleine de Vos. Eerder verscheen al werk 
van Eybers, Emmens, Leopold, Vestdijk, Van 
Geel, Morriën, Vasalis, Hanlo, Van Schagen 
en Der Mouw.

Doe Maar, Dicht Maar

Doe Maar Dicht Maar is sinds jaar en dag de 
grootste landelijke dichtwedstrijd voor mid-
delbare scholieren (12-19 jaar) in Nederland. 
De wedstrijd wordt uitgezet via alle scholen 
in Nederland en ondersteund door een 
onderwijspakket. Jaarlijks wordt uit de circa 
2.000 inzendingen een Top 100 gekozen en 
een top 10 (met 5 winnaars uit de onderbouw 
en 5 winnaars uit de bovenbouw). De Top 
100 wordt gepubliceerd in een professioneel 
vormgegeven dichtbundel. 
De Turing Foundation financiert de publicatie 
van de jaarlijkse dichtbundel en draagt bij aan 
het prijzengeld.
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4.3 Projecten klassieke muziek

Donatie Turing Foundation € 15.000  
Looptijd donatie 2015

Donatie Turing Foundation € 10.000  
Looptijd donatie 2014

Festival Classique

Festival Classique is een jaarlijks muziekfestival rond de Hofvijver 
in Den Haag dat door middel van een toegankelijke presentatie van 
klassieke muziek een breed publiek weet te bereiken. Circa 50% van de 
concerten van Festival Classique is gratis toegankelijk. Het jaarlijkse 
hoogtepunt van Festival Classique is het Hofvijverconcert, dat door 
de AVRO live op TV wordt uitgezonden. In 2015 wordt het aantal zit-
plaatsen op het podium in de Hofvijver verdubbeld, waardoor in totaal 
5.000 mensen het concert kunnen bijwonen. 
De Turing Foundation levert een bijdrage aan Festival Classique 2015 
(18-21 juni), geoormerkt voor de uitbreiding van het Hofvijverconcert.

International Saxophone Festival

Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van uitvinder Adolphe Sax 
organiseerde Stichting Adolphe Sax Revisited van 20 - 23 november 
2014 de eerste editie van het International Saxophone Festival: SAX 
2014. Het festival vond plaats in het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Met een 
uitgebreid en gevarieerd programma toonde SAX 2014 de saxofoon in 
de volle breedte: van klassiek tot jazz, van pop tot wereldmuziek. Ge-
renommeerde saxofonisten als Branford Marsalis en Claude Delangle 
traden op, evenals de Nederlandse topsaxofonisten Raaf Hekkema en 
Ties Mellema. Het festival trok in totaal 12.043 bezoekers, wat minder 
dan de beoogde 14.400 bezoekers, maar een goed resultaat voor deze 
eerste editie. 
De bijdrage van Turing Foundation was geoormerkt voor de ‘Klassieke 
Dag’ op 21 november 2014.
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Donatie Turing Foundation € 5.000  
Looptijd donatie 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000  
Looptijd donatie 2014

Nederlands Jeugd Strijkorkest NJSO

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) is hét strijkorkest voor 
talentvolle strijkers tussen de 12 en 21 jaar. Het orkest combineert de 
opleiding van jonge professionals met het geven van concerten op 
topniveau. Naast de reguliere concerten streeft het NJSO ernaar om 
jaarlijks een aantal concerten op bijzondere locaties - zoals verpleeg-
huizen, ziekenhuizen en scholen - te geven voor diegenen die minder 
gemakkelijk met klassieke muziek in aanraking komen. 
De Turing Foundation droeg € 5.000 bij aan de programmering van 
het NJSO in 2014.

‘Coup Fatal’, Holland Festival

Het Holland Festival slaagt er elk jaar in om een internationaal hoog-
staand, vernieuwend en spraakmakend festival te realiseren met een 
mix van alle podiumkunsten, grote namen en gedurfde experimenten. 
De Turing Foundation droeg in 2014 bij aan de voorstelling ‘Coup 
Fatal’. Daarin liet de Congolese contratenor Serge Kakudji zich samen 
met 13 muzikanten uit Kinshasa inspireren door het repertoire van 
diverse barokcomponisten, wat een uitbundig en organisch geheel 
opleverde van barokfrasen, rock, jazz en Congolese traditionele én 
populaire muziek. 
Het laatste Holland Festival (1 – 28 juni 2014) onder leiding van Pierre 
Audi was een topeditie, zowel inhoudelijk als qua bezoekcijfers. De 56 
producties trokken maar liefst 115.000 bezoekers, een flinke stijging 
ten opzichte van de vorige editie die circa 70.000 bezoekers opleverde. 
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4.3 Projecten klassieke muziek

Donatie Turing Foundation € 10.000  
Looptijd donatie 2014

Donatie Turing Foundation € 35.000  (€ 10.000 in 2014)
Looptijd donatie 2012-2014

Dutch Harp Festival 

Het Dutch Harp Festival werd in 2010 opgericht door de talentvolle 
harpist Remy van Kesteren (1989). Doel van het tweejaarlijkse festival 
is het tonen van de veelzijdigheid van de harp en een nieuw en breder 
publiek kennis te laten maken met het muziekinstrument. De program-
mering is daarom niet alleen gericht op de bestaande harpliefhebbers, 
maar vooral ook op de jongere generatie. 
De derde editie van het Dutch Harp Festival vond plaats van 
26 februari t/m 2 maart 2014 en droeg als centraal thema ‘Storytelling’. 
Het festival wist 6.000 bezoekers te trekken, een flinke stijging ten 
opzichte van de vorige editie in 2012 die 2.200 bezoekers trok, maar 
iets lager dan de beoogde 7.500. 

‘Concerten in de Wijk’, Nederlands Philharmonisch Orkest

Hoe maak je klassieke muziek bereikbaar voor iedereen? Onder de 
noemer ‘Concerten in de Wijk’ treedt NedPhO GO! (het Nederlands 
Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest) minimaal 30 keer 
per jaar op voor een speciaal publiek op onverwachte plekken. Het 
gaat om mensen die – om welke reden ook – niet zo snel een klassiek 
concert zullen bezoeken. NedPhO GO! is te vinden in het Westerpark, 
verzorgingstehuizen, buurtactiviteiten, ziekenhuizen en festivals 
verspreid over heel Amsterdam. De Turing Foundation is al sinds 2008 
hoofdbegunstiger van ‘Concerten in de Wijk’ en financierde ook de 
tweede fase van dit initiatief in de periode 2012 tot en met 2014.
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Donatie Turing Foundation € 25.000 
Looptijd donatie 2014

Christina Pluhar en l’Arpeggiata, Festival Oude Muziek

De Organisatie Oude Muziek (OOM) wil haar kennis en liefde voor 
oude muziek  - muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok - 
bevorderen. De organisatie is trendsetter en speelt internationaal een 
belangrijke rol in het presenteren en stimuleren van nieuwe ontwik-
kelingen binnen de oude muziek op het gebied van repertoire, nieuwe 
speelmanieren en nieuwe interpretaties. Kernactiviteit is het Festival 
Oude Muziek in Utrecht: een tiendaags festival dat met 250 concerten 
het grootste evenement voor oude muziek ter wereld vormt. 
Sinds 2009 heeft het festival een schaalvergroting ondergaan: het 
aantal concerten is aanzienlijk gestegen en er is een grote variëteit in 
het aanbod aangebracht. Daarbij is de inhoudelijke focus nooit uit het 
oog verloren. Het resultaat was een stijging van het aantal bezoekers 
van 37.392 in 2009 naar 64.000 in 2014. 

Het Festival Oude Muziek 2014 vond plaats van 29 augustus t/m 
7 september in het nieuwe TivoliVredenburg en stond in het teken 
van het invloedrijke geslacht Habsburg. De bijdrage van de Turing 
Foundation was geoormerkt voor het concert van Christina Pluhar 
en het oude muziekensemble l’Arpeggiata.
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Leprabeleid
Lepra is een chronische infectieziekte die bijna 
uitsluitend de allerarmsten treft. Slachtoffers 
overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten 
of gezichtsvermogen kwijt. De incubatietijd van 
lepra is ongewoon lang voor een bacteriële ziekte: 
meestal zo’n vijf tot zeven jaar. De uitdaging 
is vooral om de ziekte tijdig te herkennen 
en te behandelen voordat er permanente 
zenuwbeschadigingen optreden.
De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
het wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van vroege diagnose en behandeling van lepra. 
De Leprastichting is hierbij de belangrijkste 
samenwerkingspartner van de Turing Foundation.

5
Lepra
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Cijfers

In de jaren zeventig van de 20e eeuw waren tussen de tien en twaalf 
miljoen mensen besmet met lepra. Begin 21e eeuw schatte de Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) het aantal leprapatiënten op 600.000 
wereldwijd. Daarmee was de ziekte volgens de officiële normen van de 
WHO - minder dan 1 geval per 10.000 mensen - op mondiaal niveau 
onder controle. En hoewel de incidentie van de ziekte is verminderd, is 
lepra nog verre van uitgeroeid. Volgens de laatste gegevens zijn er in 
2013 totaal 215.656 nieuwe gevallen bijgekomen. Voldoende aanleiding 
om de strijd tegen lepra voort te zetten.
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5.1 Projecten lepra

Onderzoek ‘Treatment of early neuropathy in leprosy’ (TENLEP)

Het TENLEP research consortium (Treatment of Early Neuropathy in 
Leprosy) is een groot internationaal initiatief waarbij zeven gerenom-
meerde onderzoeksinstituten over de hele wereld betrokken zijn 
vanwege hun deskundigheid op het gebied van lepra-gerelateerde 
zenuwontsteking.

De centrale vragen bij dit grootschalige onderzoeksproject zijn:
1. Hoe effectief is behandeling van subklinische zenuwbeschadiging in 
het verminderen van het percentage patiënten met blijvende zenuw-
functieschade?
2. Wat is de optimale behandeling voor patiënten met klinische zenuw-
functieschade? 

Een gerandomiseerd dubbel-blind onderzoeksontwerp wordt gebruikt 
om deze vragen te beantwoorden door middel van twee geïntegreerde 
trials. In de eerste trial wordt gedurende 20 weken een corticostero-
idenbehandeling van subklinische zenuwbeschadiging getest. In de 
tweede trial wordt de optimale behandelingsduur van 32 weken van 
de klinische zenuwbehandeling onderzocht. De vergelijking van de 

uitkomsten van de twee behandelingen moet uitwijzen wat de beste 
behandelingsstrategie is om het risico op permanente zenuwschade 
zo klein mogelijk te maken. De onderzoeken vinden plaats in Neder-
land, Engeland en de grote lepra-endemische landen (Indonesië, India, 
Filippijnen, Bangladesh, Brazilië en Ethiopië).

De oorspronkelijke looptijd van het project van vier jaar (2010-2014) 
werd in 2012 als gevolg van vertraging verlengd naar vijf jaar (2010-
2015). In 2013 liep het project weer vertraging op, waardoor het op-
nieuw met een jaar werd verlengd (2010-2016). De problemen werden 
veroorzaakt door het niet optimaal functioneren van apparatuur, wis-
selingen in personeel en problemen met het rekruteren van patiënten 
voor Trial 1. Door alle vertragingen werd de houdbaarheidsdatum van 
de aangeschafte medicijnen overschreden, waardoor het hele project 
in gevaar kwam. De beslissing om nieuwe medicijnen te produceren 
werd echter teruggedraaid, omdat uit een interim-analyse bleek dat de 
uitkomsten in Trial 1 geen verschillen lieten zien tussen de patiënten 
die met medicijnen werden behandeld en de groep patienten die een 
placebo ontvingen. Trial 1 is op basis van deze bevindingen stopgezet. 
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TENLEP: zenuwonderzoek in Nilphamari, Bangladesh

Donatie Turing Foundation € 665.217 
Looptijd donatie 2010-2016

IDEAL, opbouw Biobank

IDEAL: vroegtijdige opsporing van lepra

Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and Epidemiologi-
cal Assays for Leprosy) ontwikkelt een nieuwe generatie testen om 
besmetting met de leprabacterie in een vroegtijdig stadium aan te 
tonen. Sinds 2013 verzamelt IDEAL in Bangladesh bloedmonsters 
van leprapatiënten en hun huishoudcontacten in een zogenaamde 
‘biobank’. Tevens wordt een deel van deze contacten met BCG gevac-
cineerd. Deze biobank maakt toekomstige analyse van de besmetting 
en transmissie van de leprabacterie en het effect van BCG vaccinatie 
hierop mogelijk. In een eerdere fase van het IDEAL-onderzoek werden 
immunodiagnostische methodes ontwikkeld, waarmee de mate van 
blootstelling aan de leprabacterie en daarmee de kans op infectie kan 
worden bepaald. 
De Turing Foundation heeft in de afgelopen jaren al € 800.000 bijge-
dragen aan het IDEAL-onderzoek en financierde in 2014 de uitbreiding 
van de biobank en de start van het analyseren van de verzamelde 
bloedmonsters. Dit onderzoek wordt vanaf 2015 voortgezet onder 
de nieuwe naam INDIGO en gecombineerd met het vervolg van het 
eerder door de Turing Foundation ondersteunde onderzoeksproject 
MALTALEP.

Donatie Turing Foundation € 141.940
Looptijd donatie 2014

De in totaal 371 patiënten zullen de volle 18 maanden gevolgd worden, 
en er zullen alternatieve onderzoeksvragen beantwoord worden. In 
november 2015 kan de uiteindelijke analyse van deze trial van start.
De intake voor Trial 2 werd beëindigd in oktober 2013. De analyse van 
de in totaal 867 patiënten zal in mei 2015 starten.
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5.1 Projecten lepra

Informatiebijeenkomst Leonard Wood Memorial 
Research Centre

Onderzoek ‘Into macro- and micro-epidemiology of leprosy’ 

Het Leonard Wood Memorial Research Center doet onderzoek naar 
transmissiepatronen van lepra op het eiland Cebu op de Filippijnen. 
De onderzoekshypothese is dat er een effectievere leprabestrijding 
ontwikkeld kan worden door middel van een beter begrip van trans-
missiepatronen binnen de gemeenschap en identificatie van personen 
met een hoog risico op het ontwikkelen van lepra. Het doel van dit 
onderzoek is om alle ontdekte lepragevallen in Cebu in de periode 
1999-2013 ruimtelijk en in tijd in kaart te brengen en om alle nieuwe 
lepragevallen toe te voegen aan de database (macro-epidemiologie). 
Daarnaast wordt de database uitgebreid met de M.leprae stamty-
pering van nieuwe gevallen (micro-epidemiologie) om tot een beter 
begrip te komen van de transmissiepatronen, de risicofactoren en de 
virulentiepatronen van de ziekte.

Tot op heden heeft de onderzoeksgroep het profiel geanalyseerd van 
de 4.760 leprapatiënten die in de afgelopen 15 jaar in Cebu getraceerd 
zijn. Er is een geleidelijke daling in cases over de jaren heen geconsta-
teerd. Deze daling was zichtbaar in alle leeftijdsgroepen, behalve in 
de groep kinderen onder 15 jaar. Dit wijst erop dat de ziekte zich nog 
steeds actief verspreid, met name onder de jongere bevolking. Volgens 
de onderzoeksgroep blijven onbehandelde leprapatiënten de belang-
rijkste bron van lepra-infectie, waarbij familieleden het risico lopen 

om lepra te ontwikkelen (dit als gevolg van genetische aanleg en een 
langdurige blootstelling).

Het project liep eind 2013 af, maar inmiddels is duidelijk dat de 
kwaliteit van de retrospectief verzamelde data van leprapatiënten 
onvoldoende is om definitief conclusies te kunnen trekken. Daarom is 
besloten om het onderzoek met drie jaar te verlengen om de verzame-
ling data verder te kunnen uitbreiden. Het LWM hoopt daarmee de 
bevindingen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen en zo alsnog 
aan de doelstellingen van het oorspronkelijke onderzoeksvoorstel te 
kunnen voldoen. 
De Turing Foundation droeg al eerder € 118.500 bij aan dit onderzoek, 
en ondersteunt ook het vervolgonderzoek.

Donatie Turing Foundation € 132.000 (€ 43.374 in 2014)
Looptijd donatie 2014-2016
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LUMC: onderzoek naar zenuwschadeOnderzoek Universiteit Maastricht

Onderzoek ‘How mycobacteria lyse the 
phagosomal membrane’
 
Het BCG-vaccin wordt gebruikt om tuberculo-
se te voorkomen, maar heeft ook een gunstig 
effect op het voorkomen van lepra. Uit eerder 
onderzoek van de Tumor Biology Department 
van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) 
is gebleken dat de lokalisatie van de bacterie 
in de gastheercel het verschil bepaalt tussen 
ziekteverwekkende en niet-ziekteverwekkende 
bacteriën. Dit vervolgonderzoek richt zich 
op het vergaren van kennis over de factoren 
die bij dit proces een rol spelen en heeft als 
doel de verbetering van het BCG-vaccin en 
daardoor de verbetering van de bestrijding 
van zowel TBC als lepra. Het project heeft in 
2014 vertraging opgelopen vanwege de relo-
catie van het onderzoek naar de Universiteit 
Maastricht en het opzetten van een nieuw la-
boratorium aldaar. Het project wordt daarom 
met een jaar verlengd en in 2015 afgerond.

Onderzoek ‘Immunopathologie van lepra, 
2e fase

Het LUMC onderzoekt de processen die 
leiden tot permanente zenuwbeschadiging en 
handicaps als gevolg van lepra. De onder-
zoeksgroep ontdekte dat gastheereiwitten 
een belangrijke rol spelen bij de afweer tegen 
mycobacteriën. De mogelijkheid om de activi-
teit van deze eiwitten te moduleren betekent 
dat therapieën kunnen worden ontwikkeld om 
de doding van bacteriën te bevorderen. Deze 
zogenaamde ‘host-directed therapy’ kan in 
combinatie worden gebruikt met antibiotica, 
aangezien de resultaten laten zien dat er 
sprake is van een aanvullende werking. Het 
bestuderen van deze mechanismen moet 
leiden tot nieuwe en betere inzichten in de 
vroege opsporing en behandeling van lepra 
en lepra-reacties. 

Bijdrage aan de wetenschapstak van 
de Leprastichting

De Turing Foundation co-financiert sinds 
2007 met de Nederlandse Leprastichting 
diverse wetenschappelijke onderzoeken naar 
lepra en leprareacties. Sinds september 2013 
maakt de Leprastichting deel uit van het 
Leprosy Research Initiative; een internationaal 
samenwerkingsverband voor financiering van 
lepra-onderzoek. De onderzoeksprojecten 
worden getoetst op wetenschappelijke kwali-
teit en voortgang door een wetenschappelijk 
adviesorgaan, het Scientific Review Commit-
tee (SRC). De Leprastichting voert het secre-
tariaat van het Leprosy Research Initiative. De 
Turing Foundation draagt daarom ook bij aan 
de overheadkosten die de Leprastichting voor 
deze onderzoeksprojecten maakt, in totaal 
5% over het totaal aan donaties in een jaar 
(€ 350.000 in 2014). 

Donatie Turing Foundation € 241.314 (€ 12.561 in 2014)
Looptijd donatie 2010-2015

Donatie Turing Foundation € 138.750 (€ 37.500 in 2014)
Looptijd donatie 2011-2015

Donatie Turing Foundation € 17.614
Looptijd donatie 2014
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Hoofdstuk 6
Bestuur en organisatie
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6.1 Bestuur 

Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per 31 december 2014 
uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), Oprichter TomTom NV.

Alexander Ribbink (secretaris), general partner Keen Venture Partners
Nevenfuncties: voorzitter van het bestuur van het Stedelijk Museum, 
voorzitter van Het Amsterdams Lyceum, adviseur van de Ribbink - Van 
den Hoek Family Foundation en voorzitter van de raad van commis-
sarissen van Koninklijke Tichelaar Makkum.

Jeroen Davidson (penningmeester), managing partner Ernst & Young 
Belastingadviseurs Nederland / België.
Nevenfuncties: penningmeester / bestuurslid van Stichting 
Gan Hasjalom, Stichting AHA en de Bischoffsheim Stichting.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en 
zij declareren geen onkosten.

Voorzitter en oprichter Pieter Geelen is benoemd voor onbepaalde 
tijd. De overige bestuursleden worden voor maximaal twee jaar 
benoemd, maar zijn onbeperkt herbenoembaar.

6
Bestuur en organisatie
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Op 1 januari 2014 werd Jeroen Davidson herbenoemd tot 1 januari 
2016. Alexander Ribbink werd per 1 juli 2014 herbenoemd tot 1 juli 
2016. Er is voor een discrepantie in maanden gekozen om een mogelijk 
gelijktijdig aftreden van bestuursleden te voorkomen.

6.2 Organisatiestructuur

De Turing Foundation heeft er voor gekozen om het aantal werk- 
nemers zo laag mogelijk te houden. Op 31 december 2014 had de 
stichting 2,4 fte in dienst. Taken als vermogensbeheer, financiële 
administratie en ondersteunende diensten besteedt de stichting uit, 
aangestuurd door de directie van de Turing Foundation.

De directie bestaat per 31 december 2014 uit de volgende leden:

Minke van Rees, directeur Onderwijs en Natuur (0.75 ft).
Nevenfuncties: bestuurslid Stichting Progreso, bestuurslid Stichting 
Pymwymic.

Ellen Wilbrink, directeur Kunst en Lepra en verantwoordelijk voor het 
financieel beheer van de stichting (0.75 fte).
Nevenfunctie: bestuurslid Stichting Kasteel Amerongen.

De directie wordt ondersteund door Chantal Vruggink, projectmana-
ger Onderwijs (0,5 fte) en Rahana Madhar (0,4 fte), office manager.
 
Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van 
salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelen-
organisaties. 

Directie

Bestuur

Project
Manager

Office
Manager
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6.5 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 vormt 
samen met het projectplan de basis voor de monitoring en evaluatie.
Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 90% van het 
toegezegde bedrag direct ter beschikking. De resterende 10% wordt 
overgemaakt na goedkeuring van het inhoudelijke en financiële eind-
verslag.
De donaties aan musea en voor muziekuitvoeringen zijn daarnaast 
gedeeltelijk afhankelijk van het al dan niet realiseren van de door de 
organisaties beoogde targets wat betreft de bezoekersaantallen.
Voor onze kunstbestedingen geldt dat wij het gehele traject van toe-
kenning tot totstandkoming goed volgen en nagenoeg alle projecten 
(soms meerdere malen) bezoeken. De projecten in ontwikkelingslan-
den volgen we via onze Nederlandse partnerorganisaties. Bovendien 
proberen we in ieder geval één keer per jaar een projectreis naar een 
van onze focuslanden in West-Afrika te maken. Dit was in 2014 niet 
mogelijk vanwege de ebola-epidemie in het gebied. 
 

6.3 Bestuursverslag

Het bestuur kwam in 2014 vier maal in vergadering bijeen. Op iedere 
bestuursvergadering waren beleid, financiën, communicatie, nieuwe 
aanvragen en de status en evaluaties van lopende projecten de vaste 
agendapunten. 
In elke bestuursvergadering staat een van de bestedingsgebieden cen-
traal en wordt besproken wat goed gaat, wat beter kan en wat hiervoor 
nodig is. Afhankelijk van de uitkomst hiervan kan beleid, voorkeur, cri-
teria en/of aanpak veranderen. Wijzigingen worden gecommuniceerd 
via de website en/of via een mailing naar onze partnerorganisaties.

6.4 Governance 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van 
het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daar-
van. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in de bestuursnotulen. 
De Turing Foundation beslist zelf direct over haar bestedingen en haar 
beleid. De combinatie van succesvolle mensen uit het bedrijfsleven 
en ervaren goede doelenprofessionals in bestuur en directie geeft ons 
voldoende kennis en ervaring om gefundeerde beslissingen over de 
bestedingen te kunnen nemen.
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Hoofdstuk 7
Financiële verslaggeving
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7.1 Het vermogen van de Turing Foundation

De oprichters van de Turing Foundation hebben de stichting in de periode 2006 tot 
en met 2009 in totaal € 60 miljoen geschonken. Uit het vermogen van de stichting 
wordt jaarlijks een bedrag van € 3.6 miljoen ter beschikking gesteld voor het verwe-
zenlijken van de doelstellingen van de stichting. Het jaarbudget betreft een richt-
bedrag; het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgegeven is afhankelijk van het aantal 
gehonoreerde aanvragen, van het al dan niet feitelijk plaatsvinden van projecten en 
van de planning en de looptijd van projecten.

7.2 Financiële ontwikkelingen in 2014

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 28,5 miljoen 
toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan betreft 
een bedrag van ruim € 2 miljoen toekenningen voor projecten in 2014, en een be-
drag van ruim € 4,1 miljoen de door het bestuur in beginsel voorgenomen donaties 
voor de komende jaren (bestemmingsreserves).
De Turing Foundation ontving in 2014 een schenking van € 1 miljoen uit de 
nalatenschap van mevrouw J.M.F. van Linden uit Oegstgeest. De stichting verwacht 
in 2015 nog eens 0,8 miljoen te ontvangen uit de afwikkeling van deze nalatenschap.

7
Financiële 
verslaggeving
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Donaties 2006 t/m 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Voorgenomen 
donaties Totaal

Onderwijs € 3.542.589 € 1.105.068 € 864.875 € 826.961 € 671.637 € 670.399 € 981.000 € 8.662.529

Kunst € 2.786.879 € 983.000 € 908.193 € 854.000 € 839.755 € 716.396 € 1.110.000 € 8.198.223

Natuur € 3.031.450 € 1.214.000 € 879.500 € 896.495 € 149.961 € 255.500 € 860.000 € 7.286.906

Lepra € 1.127.066 € 469.501 € 403.665 € 462.160 € 29.147 € 380.130 € 1.111.967 € 3.983.636

Overig € 327.500 - - - - - - € 327.500

Totaal € 10.815.484 € 3.771.569 € 3.056.233 € 3.039.616 € 1.690.500 € 2.022.425 € 4.062.967 € 28.458.794
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7.3 Vermogensbeheer  

De doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing Foundation is 
om het vermogen maximaal te benutten en door de jaren heen zoveel 
mogelijk goede doelen en projecten te kunnen steunen. Het oorspron-
kelijke vermogen hoeft daarbij niet in stand te worden gehouden. 
De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief beleggings-
beleid waarbij tussen de 60% en 80% van het vermogen in vastrenten-
de waarden wordt belegd. Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 
20-40%) betreffen over het algemeen wereldwijde indexfondsen. 
Wij beleggen niet in individuele aandelen. Maximaal 5% van het 
vermogen wordt belegd in meer langlopende risicovolle beleggingen 
zoals private equity investeringen, vastgoedfondsen of hedge funds.

Het grootste deel van het vermogen van de Turing Foundation is 
ondergebracht bij Goldman Sachs International (eind 2014 betrof dit 
tweederde van het vermogen). Het resterende deel wordt hoofdzake-
lijk belegd via de Rabobank. Naast de adviezen van de banken die ons 
vermogen beheren, vragen wij regelmatig advies aan onafhankelijk 
deskundigen.  

7.4 Beleggingsresultaten 

In het jaar 2014 heeft het vermogen van de Turing Foundation 
€ 1.603.448 opgeleverd aan renteopbrengsten en overig rendement. 
Dit resultaat bestaat uit € 89.157 renteopbrengsten op liquiditeiten, 
€ 112.292 aan dividend, € 85.632 aan rente op securities, € 226.976 
aan gerealiseerde en € 1.089.391 aan ongerealiseerde koersresultaten, 
hetgeen in totaal een rendement opleverde van 4,20% op de totale 
portfolio. Het beleggingsresultaat is daarmee lager dan onze bench-
marks (met een gewogen gemiddelde) van 4,93%. 



61

Waardeverandering beleggingen in de balans Obligaties Aandelen Valuta termijn 
contracten Overig Totaal

Boekwaarde 1 januari 2014 € 18.969.544 € 11.703.240 € 29.886 € 539.173 € 31.241.843

Totale aankopen € 319.981 € 6.882.107 - € 11.369 € 7.213.457

Totale verkopen € -3.103.450 € -4.857.074 € -29.886 € -13.711 € -8.004.121

Ongerealiseerde waardemutaties € 228.274 € 1.112.927 € -116.256 € -135.554 € 1.089.391

Boekwaarde per 31 December 2014 € 16.414.349 € 14.841.200 € -116.256 € 401.277 € 31.540.570

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

Verdeling beleggingsportefeuille

Beleggingen 31-12-2014 31-12-2013

Obligaties € 16.477.598 41% € 18.969.542 48%

Aandelen € 14.843.952 37% € 11.703.240 29%

Valutacontracten € -116.256 0% € 29.886 0%

Alternatives / overige fondsen € 401.277 1 % € 539.173 1%

Deposito’s en andere liquiditeiten € 5.218.757 13% € 8.420.809 21%

Liquide middelen € 3.235.265 8 % € 105.409 1%

Totaal € 40.060.593 100% € 39.768.059 100%
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7.5 Jaarrekening

Verkorte Balans*

Activa Ultimo 2014 Ultimo 2013

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 57.420 € 83.891

Totaal vaste activa € 57.420 € 83.891

Vlottende Activa

2. Effecten € 36.759.327 € 39.662.652

3. Vorderingen € 984.735 € 228.972

4. Liquide Middelen € 3.235.265 € 105.409

Totaal vlottende activa € 40.979.327 € 39.997.033

Totaal activa € 41.036.747 € 40.080.924
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Passiva Ultimo 2014 Ultimo 2013

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves € 4.062.967 € 2.576.048

Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 36.524.404 € 36.962.160

Totaal eigen vermogen € 40.587.371 € 39.538.208

Schulden op korte termijn

6. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 414.202 € 320.184

7. Overlopende passiva € 35.174 € 222.532

Totaal schulden op korte termijn € 449.376 € 542.716

Totaal passiva € 41.036.747 € 40.080.924

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 18 juni 2015 over de volledige jaarrekening. De volledige jaarrekening 2014 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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Toelichting:

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn 640 voor 
Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

Bestemmingsreserves: onder de bestemmingsreserves worden die toe-
kenningen 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 vermo-
gen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door 
wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de organisatie is opgericht, is aangeduid als Overig (vrij) 
besteedbaar vermogen.

De bureaukosten bedroegen in 2014 € 234.162, dit is 9,8% van de 
totale lasten.
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Verkorte Staat van Baten en Lasten*

Baten: Budget 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

8. Inkomsten uit schenkingen € 25.000 € 1.844.010 € 27.680

9. Financiële baten - € 1.603.448 € 2.493.212

Totale baten € 25.000 € 3.447.458 € 2.520.892

Lasten Budget 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013

10. Personeelskosten € -175.000 € -196.817 € -179.222

11. Afschrijvingen op vaste activa € -26.550 €-26.471 € -25.833

12. Verstrekte donaties €-3.600.000 € -2.022.425 € -1.690.500

13. Overige lasten € -168.350 € -152.582 € -160.972

Totale lasten € -3.969.900 € -2.398.295 € -2.056.527

Saldo baten minus lasten € -3.944.900 € 1.049.163 € 464.365

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 18 juni 2015 over de volledige jaarrekening. De volledige jaarrekening 2014 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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