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 Toen we beeldende kunst kozen bij de oprichting van onze stichting, 
was dat omdat wij heel graag kunst naar Nederland willen halen die 
anders aan ons land voorbij zou gaan. Dat bepaald bijzonder werk niet 
alleen in New York, Parijs en Dubai maar ook in ons land te zien is. Dat 
iedere Nederlander het kan gaan zien zonder logistieke en dure caprio-
len. Dat men in Nederland kan genieten van zulke kunst.

Om dit doel beter te kunnen verwezenlijken is de Turing Toekenning in 
het leven geroepen: de grootste beeldende kunstprijs van Nederland  
- een half miljoen euro - die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan 
het beste tentoonstellingsplan dat de musea weten in te dienen. 
De eerste Turing Toekenning ging naar het Stedelijk Museum in  
Amsterdam voor de tentoonstelling over Mike Kelley.  
De tweede ging naar het Gemeentemuseum Den Haag voor de ten-
toonstelling over Alexander Calder. Nu loopt de speciale tentoonstel-
ling ‘Framing Sculpture’ in Museum Boijmans van Beuningen, over  
het bijzondere werk van Brancusi, Rosso en Man Ray; hun sculpturen 
en de foto’s die zij er zelf van maakten.
‘Mensen in Nederland laten genieten van kunst’ staat in Artikel 1 van 
ons kunstbeleid. Buiten het half miljoen euro aan extra kunstgenot dat 
een Turing Toekenning sowieso oplevert, beogen we met onze prijs 
een heel stel positieve neveneffecten.
Zo denken wij dat één injectie van vijf ton meer oplevert dan vijf 
injecties van één ton. Als je iets wilt bereiken dat echt boven de mid-
delmaat uitstijgt, dan heeft de Turing Toekenning de schaal waarmee 
dat bereikt moet kunnen worden. 
Wij zijn er ook van overtuigd dat sommige directeuren en conser-
vatoren, met dat half miljoen voor ogen, grotere dromen durven te 
dromen. Het wedstrijdelement en de grote geldprijs samen stuwen de 

ambities en de kwaliteit van de plannen van veel deelnemers hoger op. 
Onze strenge criteria stimuleren aanvragers om hun tentoonstellings-
concepten beter te onderbouwen. Zo wordt meer mogelijk gemaakt 
dan alleen het beste plan (op zichzelf natuurlijk al de moeite waard). 
Er worden namelijk plannen gemaakt die zonder zo’n half miljoen 
extra onhaalbaar leken – maar als die plannen er eenmaal zijn, zijn 
ze zó gedegen en uitgewerkt, en zijn de musea er vaak zó verliefd op 
geworden, dat ze er nu ook komen zonder de toekenning te winnen.
Bovendien heeft het kwaliteitskeurmerk van een nominatie al waarde, 
bijvoorbeeld bij verdere fondsenwerving. Bij de vorige toekenningen 
werden niet alleen de winnaar, maar ook sommige genomineerden 
diezelfde avond al benaderd door vertegenwoordigers van andere 
fondsen (die wij speciaal daarvoor ook altijd op de uitreikingsplechtig-
heid uitnodigen). Alle genomineerde plannen uit de geschiedenis van 
de Turing Toekenning hebben uiteindelijk doorgang gevonden. 
Tenslotte geloven wij dat deze toekenning de broodnodige onderne-
mingszin bij de Nederlandse musea stimuleert. Het stimuleert musea 
om in te gaan op bijzondere kansen. Bijvoorbeeld: de fantastische 
erotische tekeningen van Rodin, nooit eerder in Nederland getoond, 
konden naar het Singer Museum komen dankzij de goodwill en de 
contacten die zijn opgedaan tijdens de restauratie van hun verminkte 
‘Denker’. Een ander voorbeeld: het Gemeentemuseum Den Haag 
greep de kans om de kwetsbare en kostbare miniaturen en mobiele 
werken van Alexander Calder naar Nederland te laten komen.
Maar uiteindelijk zijn wij met de Turing Toekenning op zoek naar  
ambitie en lef, naar dromen. Originele plannen van dromende conser-
vatoren en dromende museumdirecteuren: daar gaan we voor.  
Wij merkten elke toekenning weer dat kleinere musea niet onderdoen 

voor de grotere wat betreft ambitie en originaliteit. Desalniettemin 
dongen kleinere musea relatief minder vaak mee. Sommigen geloof-
den misschien (onterecht) dat hun dromen geen kans zouden maken 
bij die van de grotere musea. Maar soms lag de schaal (een plan met 
een budget van tenminste een half miljoen) te ver buiten de com-
fort zone, of zelfs buiten het behapbare. Want hoe uniek en kansrijk 
sommige plannen ook zijn, soms zijn ze alleen uit te voeren op een 
bepaalde schaal. Het klinkt vreemd, maar soms heb je niet alleen geen 
half miljoen euro nodig, je budget kan zelfs niet kunstmatig opgerekt 
worden tot een half miljoen.
Omdat wij ook de beste van deze dromen verwezenlijkt willen zien, 
zullen er voortaan twee Turing Toekenningen worden uitgereikt: de 
toekenning van € 500.000 waar elk museum naar mee mag dingen, 
en een toekenning van € 150.000 waar alleen musea met minder dan 
200.000 bezoekers per jaar voor in aanmerking kunnen komen.
Terwijl wij dit schrijven, onderweg terug van een bezoek aan de prach-
tige tentoonstelling ‘Brancusi, Rosso, Man Ray’, winnaar van de laatste 
Turing Toekenning, gaan de brieven over de volgende Turing Toekenning 
de deur uit naar alle beeldende kunstmusea van Nederland. 

Wij kijken nu alweer uit naar hun plannen.

Pieter en Françoise Geelen, april 2014

voorwoord
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De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 24,9 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: € 6.341.406, waarvan € 149.961 in 2013

Onderwijs 
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs en beroepsonderwijs 
in West-Afrika;
totaal: € 7.583.130, waarvan € 671.637 in 2013

Kunst 
Meer mensen laten genieten van kunst in Nederland: van beeldende kunst,  
van klassieke muziek en van poëzie;
totaal: € 7.606.827, waarvan € 839.755 in 2013

Lepra 
Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar vroege diagnose en 
behandeling van lepra.
totaal: € 3.090.587, waarvan € 29.147 in 2013

In 2013 
- doneerden wij in totaal € 1.690.500 aan goede doelen
- ontvingen wij 345 aanvragen
- honoreerden wij 20 aanvragen

Per 31 december 2013 ondersteunden wij 86 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 vier bestedingsgebie-
den: natuur, onderwijs, kunst en leprabestrijding. 

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 uitsluitend op projecten die bin-
nen de gedefinieerde bestedingsgebieden vallen. De vier bestedings-
gebieden hebben elk een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, budget 
en geografische focus. 
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aanvraag-
procedure

Aanvragen

Op uitnodiging

Afwijzing

Brief / e-mail Negatief advies 
directie

Positief advies 
directie

Bestuursvergadering

Toekenning 1 jaar / meerjarig Afwijzing

1 dag na bestuursvergadering
telefoon directie

1 dag na bestuursvergadering
telefoon directie

Publicatie op website
(Inclusief donatiebedrag)

Eindrapport en evaluatie
(boven € 25.000: accountantsverklaring)

Toekenningsbrief en voorwaarden Overboeking maximaal 90% donatie

Monitoring Voorwaarden: inhoudelijke en 
financiële rapportage

Bij goedkeuring directie: 
toekenning volgend projectjaar

Goedkeuring directie

Tussenrapportage

Overboeking restant donatie

Projectbezoek

(Eventueel) 
toelichting per 

telefoon

Gesprek

Toets beleid, prioriteit en budget

Per post / e-mail
Toets:

- Organisatie

- Beleid, criteria

- Track record

- Solvabiliteit

- Professionaliteit

- Haalbaarheid

- Referenties
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2
Natuur

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 lokaal ecosysteem met verregaan-
de 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 compostgebruik, agroforestry 
(boslandbouw) en speciale snoeitechieken. Gelukkig heeft de natuur 
een enorme veerkracht en kunnen zelfs ernstig gedegradeerde gebie-
den weer hersteld worden, mits de natuur voldoende rust krijgt en 
duurzaam wordt gebruikt. 

Wij ondersteunen initiatieven uit Afrika die bijdragen aan natuurher-
stel en het beschermen van de biodiversiteit. Onze geografische focus 
voor landprojecten betreft de volgende 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.

Werkwijze
We voeren ons beleid uit via internationale natuurorganisaties vanwe-
ge hun professionele kennis, infrastructuur en langetermijndoelen en 
-middelen. Daarnaast steunen we ook lokale, bottom-up initiatieven 
die we bij voorkeur laten groeien en vervolgens verbinden met andere 
soortgelijke initiatieven. 

Op basis van het aangescherpte beleid beoordelen we initiatieven op 
concrete natuurdoelen en verwachten we een heldere visie en aanpak 
om biodiversiteit te beschermen en te herstellen. Andere belangrijke 
criteria zijn de borging van de betrokkenheid van de lokale bevolking 
en andere belanghebbenden op korte en lange termijn en de inbed-
ding van het initiatief in een breder geheel, de zogeheten  
‘systeemaanpak’.

Natuurbeleid 
 

De Turing Foundation streeft naar een gezonde  
balans in ons ecosysteem. Dit vraagt om een 
respectvolle omgang met de natuur waardoor niet 
alleen in huidige behoeften wordt voorzien maar 
ook in die van toekomstige generaties.
In 2013 is het natuurbeleid onder de loep geno-
men. Een belangrijk resultaat is dat het doel is  
aangescherpt en duurzame landbouw is gewijzigd 
in duurzaam landgebruik omdat dit beter weer-
geeft wat we beogen.

De twee programma’s zijn:
-  De druk op natuur verminderen en gebieden 

herstellen door duurzaam landgebruik.
-  Bescherming en herstel van mangroven en  

koraalriffen; de kraamkamers van de zee.

De beleidsherziening heeft een direct gevolg gehad 
voor het aantal projecten en toekenningen in 2013. 
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2.1 Projecten duurzaam landgebruik

Niger Regreening Initiative, Fase 2

Het ‘Regreening Initiative’ in Niger heeft als doel om een natuurge-
bied van 80.000 hectare te herstellen en de lokale leefomstandig-
heden te verbeteren. Het betreft een samenwerkingsinitiatief tussen 
Both ENDS en CIS-VU (Centrum voor Internationale Samenwerking 
– Vrije Universiteit) en de lokale ngo CRESA. In Fase 1 – gestart in 
2010 – zijn in 46 dorpen veldactiviteiten en trainingen op het gebied 
van Regreening uitgevoerd, zijn 38 dorpscommissies geformeerd en is 
gestart met een draagvlaklobby voor Regreening. Fase 2 staat in het te-
ken van de intensivering van het project en uitbreiding van de aanpak 
naar omliggende dorpen en regio’s alsmede het versterken van de 
regreeninglobby binnen de Nigerijnse overheid. Inmiddels hebben 100 
invloedrijke mensen met eigen ogen de positieve effecten gezien. Zij 
zullen zich in eigen omgeving sterk maken voor landherstel. Daarnaast 
is een rapport aangeboden aan de overheid waarin politici praktische 
handvatten krijgen om regreening in beleid te integreren. 

Donatie Turing Foundation € 80.000 (waarvan € 25.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

Donatie Turing Foundation € 70.000 
Looptijd donatie 2013

Burkina Faso Duurzame landbouw, Provincie Sissili

Woord en Daad en CREDO trainen boerengezinnen in de arme 
provincie Sissili om hun bedrijfsvoering en landbouwtechnieken te 
verduurzamen. Eén van de resultaten is dat voortaan met organische 
bemesting wordt gewerkt. In totaal worden zo’n 600.000 struiken 
geplant en contourwallen aangelegd om waterverlies en bodemerosie 
tegen te gaan. Ook worden op provinciaal niveau afspraken vastgelegd 
voor natuurbeheer en verdeling van de schaarse hulpbronnen. 
In augustus 2013 was 874 hectare landbouwgrond (1.300 voetbalvel-
den) dankzij organische bemesting ongeveer 15-20% vruchtbaarder 
geworden. Bijna 2.000 hectare is voorzien van contourwallen en dus 
beter beschermd tegen erosie.

Benin Duurzame ontwikkeling van mangrovegebieden, Aguégués  
Commune 

CARE International is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie.  
Dit project wil structureel kustbeheer mogelijk maken via bescherming 
en herplanting van mangroven in de Vallée du Couffo en Vallée de 
l’Ouémé in Benin. In deze regio is de Turing Foundation ook actief 
via IUCN NL met de organisatie AquaDeD. Het ecologisch belang is 
erkend door de Ramsarconventie. Belangrijk onderdeel is het creëren 
van voedselzekerheid en alternatieve inkomsten voor de bevolking, 
die economisch volledig afhankelijk is van de mangrovebossen en dit 
kustgebied. 
Eind januari 2013 bezocht het team van de Turing Foundation het 
project. Duidelijk werd dat slechts een deel van de alternatieve inkom-
stenbronnen (zoals verwerking van de waterhyacint) snel is opgepakt, 
terwijl de eerste bomen nog maar net zijn geplant. Een paar maanden 
later werd gerapporteerd dat er meer bomen zijn geplant en dat deze 
goed groeien.

Donatie Turing Foundation € 160.000 (waarvan € 60.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013
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2.1 Projecten duurzaam landgebruik

Togo Organic and fair trade cocoa production

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Stichting Progreso, 
Agro Eco-Louis Bolk Institute en AVSF. Het doel is om organische 
cacaoproductie te stimuleren en de leefomstandigheden van cacao-
boeren in het district Akebou in Zuid-West-Togo te verbeteren. In 2012 
zijn 693 boeren geselecteerd en getraind in het vernieuwen van de 
plantages, het verbeteren van het management van de plantages, het 
stimuleren van agroforestry en het gebruik van natuurlijke pesticiden. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van de markt voor 
fairtrade cacao. Een hogere prijs voor een beter product is de beste 
incentive voor de boeren om het goede werk voort te zetten. Certifice-
ring is daarvoor noodzakelijk.  
Inmiddels is de fairtrade certificering behaald. De coöperatie heeft – 
zoals gepland – nog één jaar te gaan voor de biologische certificering. 
Er zijn positieve onderhandelingsgesprekken gevoerd met potentiële 
internationale afnemers. Om meer grip te krijgen op de productkwa-
liteit zijn centrale opslag- en verwerkingsfaciliteiten gebouwd. De 
boeren zijn getraind in betere landbouwtechnieken en 21 hectare is tot 
nu toe verrijkt met zaailingen.
 

Donatie Turing Foundation € 100.000 (waarvan € 50.000 in 2013)
Looptijd donatie 2013 - 2014

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

Stichting het R.C. Maagdenhuis werkt in Togo sinds 2003 samen met 
de lokale ngo CREMA aan natuurherstel en verbetering van de lokale 
levensstandaard. Zo’n 4.000 boeren in het arme zuidoosten van Togo 
worden getraind in organische landbouwmethoden om zo de maïsop-
brengst en maïsopslag te vergroten. Ook worden in een gebied van 50 
hectare 125.000 bomen en struiken (macuna en cajanus cajan) geplant 
die de bodem verrijken. Dit project voorziet in capaciteitsversterking 
van CREMA zelf. Bovendien is er extra aandacht voor grondgebruik 
door en grondoverdracht aan vrouwen. Zo wordt de natuur hersteld en 
beschermd en de levensstandaard in 20 dorpen structureel verbeterd. 
Inmiddels (januari 2014) zijn alle geplande activiteiten uitgevoerd. 
Ruim 4.000 getrainde boeren passen nu verbeterde landbouwtechnie-
ken toe. De hulpactiviteiten beginnen vruchten af te werpen; landrech-
ten voor vrouwen zijn beter gewaarborgd en de eerste eigendomscon-
tracten zijn ondertekend. 

Donatie Turing Foundation € 55.000 (waarvan € 10.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2015

Donatie Turing Foundation € 75.000 (waarvan € 25.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

D.R. Congo Herbebossing en duurzaam beheer van ecosystemen in 
het Kwilu-district

Congodorpen (voorheen CDI Bwamanda) is een Belgische ngo die 
zich inzet voor onderwijs en duurzame landbouw in D.R. Congo. Om 
de ecologische druk op het Kwiludistrict te verminderen, de bossen 
te herstellen en de bodemkwaliteit structureel te verbeteren, intro-
duceert Congodorpen nieuwe agroforestry methoden. Zo wordt 500 
hectare sterk gedegradeerde savanne op de heuvelruggen herbebost 
en worden de valleien verrijkt met 500 hectare oliepalmen. Om dit te 
bereiken wordt samengewerkt met meer dan 200 boerenorganisaties, 
met in totaal 20.000 leden. 
In augustus 2013 waren bijna 300 boerenorganisaties getraind in 
agroforestry. De methode vergt veel aandacht omdat boeren nooit 
eerder bomen hoefden te planten. Inmiddels is 185 hectare met acacia 
beplant en 185 hectare met oliepalmen. 
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Resultaten WNF-ondersteuning Koraaldriehoek

Een zeegebied ter grootte van 5,7 miljoen vierkante kilometer bescher-
men is geen makkelijke opgave. Toch heeft het WNF concrete resulta-
ten geboekt in haar voornemen om de Koraaldriehoek te beschermen 
tegen de negatieve invloeden van klimaatverandering en tegen vervui-
ling door industrie, toerisme en visserij. 

De Turing Foundation heeft het WNF met drie miljoen euro gesteund 
in de periode van 2007 - 2012 om een aantal effectieve beschermings-
strategieën uit te zetten. Hier is onder meer het volgende mee bereikt: 

•  Er is een totale geldstroom van 400 miljoen dollar gegenereerd 
voor de bescherming van de Koraaldriehoek. De grootste donoren 
zijn Asian Development Bank, Global Environmental Facility, de 
Amerikaanse overheid en de UN.

•  Er is een digitale marktplaats ontwikkeld waar investeringsfond-
sen gekoppeld worden aan relevante natuurbeschermings- en/of 
klimaatprojecten. Inmiddels staan er 16 projecten in de etalage die 
‘investeringsklaar’ zijn. 

•  Het ‘Sea Savers Platform’ –  speciaal opgericht om duurzame 
visvangst van tonijn en koraalrifvis te bevorderen – begint suc-
cesvol te worden. Daarvoor worden (kleine) duurzame visserijen 
gelinkt aan afnemers. In vier projecten met vier partners is 13.000 

Terugblik: zes jaar WNF-ondersteuning in de Koraaldriehoek

De Koraaldriehoek (Coral Triangle) bevat meer dan 75% van alle ko-
raalsoorten op aarde. Dit zeegebied wordt ook wel de kraamkamer van 
de wereldzeeën genoemd, vanwege de grote rijkdom aan dieren en 
planten. Het gebied beslaat 5,7 miljoen vierkante kilometer en grenst 
aan zeven landen: Indonesië, Filippijnen, Maleisië, Papoea-Nieuw-
Guinea, Salomonseilanden, Oost-Timor en Brunei Darussalam. 

Naast de grote waarde die de tropische wateren vertegenwoordigen op 
het gebied van biodiversiteit, vormt de Koraaldriehoek ook een zeer 
belangrijke bron van inkomsten. Een groot aantal mensen leeft direct 
of indirect van de visopbrengsten uit dit gebied. 

Wereldwijd staan oceanen onder druk als gevolg van overbevissing, 
bijvangst, vervuiling, schadelijke vistechnieken en klimaatverandering. 
Helaas geldt dit ook voor de Koraaldriehoek. Sinds 2007 maakt het 
Wereld Natuur Fonds (WNF) zich sterk om dit kwetsbare gebied te 
beschermen. 

De Turing Foundation heeft vanaf het begin dit voornemen van de 
WNF ondersteund. In de periode 2007 – 2012 droegen wij drie miljoen 
euro bij. Mede dankzij deze steun kon het WNF op regionale schaal 
strategieën uitzetten die vrij snel succes opleverden. 

2.2 Projecten kraamkamers van de zee

Het ging om de volgende strategieën: 
• Bevorderen van duurzame tonijn- en koraalrifvisvangst
• Terugdringen van de bijvangst van en handel in schildpadden
• Beschermen van kritieke koraalriffen
• Geld mobiliseren om de regio te kunnen beschermen

De strategieën hebben geleid tot een betere governance op signifi-
cante schaal en een structurele verduurzaming in de private sector. 
Daarnaast geniet natuurbescherming in deze regio inmiddels een 
brede steun. 

Donatie Turing Foundation € 3.000.000 
Looptijd donatie 2007 - 2012

ton duurzaam gevangen vis gerealiseerd. Er zijn nu zes projecten 
in ontwikkeling. Het uiteindelijke doel is om met tien partners zo’n 
miljoen ton duurzaam gevangen vis te realiseren. 

•  In de Koraaldriehoek leven zes van de in totaal zeven soorten zee-
schildpadden die de aarde rijk is. De dieren worden vooral bedreigd 
door onbedoelde bijvangst door vissers en het verdwijnen van hun 
‘legstranden’. Door het gebruik van betere vishaken worden inmid-
dels honderden schildpadden per jaar gered. Er zijn al 200.000 
haken op 100 boten vervangen door een schildpadvriendelijker 
alternatief en de bewustwording onder vissers neemt toe. 

•  De overheid van de Salomonseilanden heeft zich eind 2013 officieel 
gecommitteerd om de haai te beschermen. Dit wordt gezien als 
een opstap naar de speciale bescherming van meer diersoorten in 
de toekomst. 
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Onderwijsbeleid
De Turing Foundation streeft naar het verbeteren 
van de toe gang tot kwalitatief goed onderwijs in 
ontwikkelings landen. Daarbij richten wij ons op 
lager onderwijs (vanaf 6 jaar), voortgezet onderwijs 
en beroepsonderwijs. Wij ondersteunen onderwijs-
projecten die zich richten op basisvaardigheden en 
vaktechnische vaardigheden en op het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs.

Op basis van onderzoek naar de impact van de door ons gesteunde 
projecten hebben we geconcludeerd dat de volgende interventies 
impact hebben op toegang tot en kwaliteit van onderwijs, vooral in 
combinatie met elkaar: 

• Het verbeteren van de kwaliteit van het schoolmanagement
•  Het vergroten van het aantal leraren, scholen, klaslokalen  

en boeken
• Het trainen, ook tijdens de loopbaan, van leraren

Bij onze projectkeuze ligt daarom de nadruk op de aanwezigheid van 
een of meerdere van deze interventies. 
Eind 2013 zijn we begonnen met landenanalyses om meer inzicht te 
krijgen in de huidige situatie van de onderwijssector per land. In 2014 
verwachten we dit proces af te ronden. 

Werkwijze
Wij voeren ons beleid voor het merendeel uit via kleine particuliere 
initiatieven en via ontwikkelingsorganisaties. Voor het selecteren  
van betrouwbare partners hanteren we een effectieve methodiek.  
Wij stellen als voorwaarde dat lokale partners een sterk lokaal mana-
gement hebben en een bewezen track record. Daarnaast beoordelen 
we projecten nadrukkelijk op ‘local ownership’ in de overtuiging dat dit 
van doorslaggevend belang is voor de duurzaamheid van het project. 
Daarom moet een aanvraag met een bouw- of renovatieonderdeel 
ook voorzien zijn van een gedegen inhoudelijk en financieel plan met 
betrekking tot groot onderhoud voor een periode van vijf jaar.

Onze geografische focus voor onderwijsprojecten ligt op de volgende 
West-Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Guinee, 
Kameroen, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone en Togo.

3
Onderwijs
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3.1 Projecten onderwijs

Benin Beroepsopleiding tot leraar op 2 scholen, Parakou

Stichting Hubi&Vinciane wil de levensstandaard van de bevolking in 
het departement Borgou in Benin verbeteren. Dit bereiken ze door 
onder meer de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. In de streek rond 
Parakou is slechts 12% van de leraren gediplomeerd. Omdat er voor 
alle leraren werk is met bijbehorend vast overheidssalaris, willen veel 
jongeren graag leraar worden. De lerarenopleiding bestaat uit een jaar 
theorie en een jaar stage. 
Hubi&Vinciane heeft in 2013 op twee lerarenopleidingen geïnvesteerd 
in extra bijscholing van leerkrachten, studiebeurzen voor kansarme 
jongeren, bibliotheken, schoolmeubilair en schoolmateriaal. Hierdoor 
kregen ongeveer 550 studenten beter onderwijs. Na hun opleiding zijn 
ze in staat om hun schoolkinderen beter onderwijs te bieden. 
De Turing Foundation dekt de helft van de kosten voor het verbeteren 
van de kwaliteit van de twee lerarenopleidingen. 

Benin Bouw van drie klaslokalen voor  
kwalitatief beter primair onderwijs, Sakarou

Stichting Hubi&Vinciane zet zich in om de 
levensstandaard van de bevolking in het de-
partement Borgou in Benin te verbeteren. Zij 
investeren in het verbeteren van de kwaliteit 
van onderwijs door drie extra klaslokalen te 
bouwen op een school in Sakarou. De kin-
deren kunnen nu gedurende het hele jaar les 
krijgen in hun eigen klaslokaal. 
De Turing Foundation dekt de helft van de 
bouwkosten. De drie nieuwe klaslokalen 
zijn op 28 maart 2014 officieel in gebruik 
genomen.

Benin Bouw middelbare school, Sazué

Stichting Le Pont richt zich op verbetering 
van de leefsituatie in Benin met behulp van 
projecten voor water en hygiëne, onderwijs 
en gezondheidszorg. De Turing Foundation 
steunde drie keer eerder de bouw van een 
school door Le Pont. 
Dit project betrof de bouw van een middel-
bare school in Sazué, training van leraren, 
aanleg van schooltuinen en verzorging van 
schoollunches om de concentratie van de 
kinderen te verbeteren. Daarnaast droegen 
wij bij aan de afbouw van een extra schoolge-
bouw op hetzelfde complex: een nieuw dak, 
ramen en deuren en een nieuwe vloer.
Op 20 september 2013 vond de feestelijke 
opening plaats van beide gebouwen in bijzijn 
van de Nederlandse ambassadeur, vertegen-
woordigers van het ministerie van onderwijs 
en de burgemeester van Grand Popo.

Benin Vakonderwijs

In Benin werkt Woord en Daad samen met 
de lokale organisatie DEDRAS-ong. DEDRAS-
ong wil jongeren arbeidsmarktgericht vakon-
derwijs bieden. Jaarlijks willen zij minimaal 
385 jongeren opleiden in metaal, bouw, 
autotechniek, naaien en landbouw. Dit ge-
beurt op drie verschillende lokaties: Parakou, 
Nikki en Perere. Bij de opleidingen hoort een 
stage en een coachingstraject. Daarnaast is 
bij de vakschool een speciaal ‘Job & Business 
Service Centre’ opgericht voor stage- en 
arbeidsmarktbemiddeling. 
De bijdrage van de Turing Foundation maakt 
drie jaar vakonderwijs voor de jongeren 
mogelijk.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd donatie 2013 

Donatie Turing Foundation € 18.000
Looptijd donatie 2013 

Donatie Turing Foundation € 26.500 (€ 11.500 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2013

Donatie Turing Foundation € 125.000 (€ 50.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2014
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3.1 Projecten onderwijs

Burkina Faso Speedschools en teacher 
training

In Burkina Faso hebben Woord en Daad 
en partnerorganisatie CREDO 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 worden 
de eerste drie jaren onderwijs van de basis-
school samengebundeld in negen maanden. 
De klassen bevatten maximaal 30 kinderen. 
Daarna kunnen de kinderen instromen in het 
reguliere basisonderwijs. De Turing Founda-
tion droeg al eerder bij aan tien speedschools.  
Nu wordt het project uitgebreid naar 20 
speedschools per jaar (van CREDO) in de pro-
vincie Kadiogo, aangevuld met een training 
voor leraren van scholen waar de kinderen na 
hun speedschool terechtkomen. 
De Turing Foundation draagt de helft van de 
kosten van speedschools en teacher training.

Burkina Faso Technisch beroepsonderwijs 
voor meisjes

Stichting Kinderpostzegels Nederland steunt 
de lokale ngo ATTous bij het aanbieden van 
technisch beroepsonderwijs aan kansarme 
meisjes in Ouagadougou op het ‘Centre 
Féminin d’Initiation et Apprentissage à la 
Mécanique’. De meisjes (13 - 21 jaar) die er 
jaarlijks opgeleid worden, kunnen kiezen uit 
de opleidingen auto-elektronica, carrosserie 
(auto’s uitdeuken / spuiten), kleding ontwer-
pen / naaien en elektrotechniek. In 2012 heb-
ben 124 meisjes onderwijs gevolgd en in 2013 
volgden 116 meisjes de opleiding. Halverwege 
2013 waren alle beoogde praktijkmaterialen 
voor de opleidingen aangeschaft. Daarnaast 
is de ontwikkeling van het loopbaanbegelei-
dingsprogramma in volle gang.
De Turing Foundation draagt bij aan werktui-
gen en leermaterialen voor de auto-elektroni-
ca en carrosserie-opleidingen en loopbaanbe-
geleiding voor de afgestudeerde meisjes.

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 Mil-
lénaires zetten zij zich in voor kwalitatief beter onderwijs in Kinshasa. 
Zij zijn bezig een multifunctioneel centrum te bouwen, bestemd voor 
peuter-, basis- en beroepsonderwijs. 
De Turing Foundation draagt € 15.000 bij aan de plaatsing van het dak, 
waardoor 350 kinderen per jaar naar de basisschool kunnen. Op dit 
dak worden de lokalen voor de beroepsopleiding geplaatst. 
In januari 2014 werd bekend dat de afbouw vertraging heeft opge-
lopen. Vier van de zes klaslokalen hebben inmiddels een dak. De reste-
rende werkzaamheden zullen worden afgerond in 2014.

Burkina Faso Teacher Training en Uitbreiding 
School, Toungana

De Association for Small African Projects 
(ASAP) richt zich op het verbeteren van het 
welzijn van de inwoners van negen arme dor-
pen in West-Burkina Faso. In 2011 werden de 
onderwijzers van de negen dorpen en het om-
ringende gebied vakinhoudelijk bijgeschoold 
en getraind in nieuwe lesmethoden. Ook werd 
in het dorp Toungana (60 km ten oosten van 
Bobo Dioulasso) de lagere school uitgebreid 
met drie klaslokalen, lerarenwoningen, toilet-
ten en schoolmeubilair. De bouwactiviteiten 
werden uitgespreid over drie jaar. De onder-
wijsautoriteiten hebben zich gecommitteerd 
jaarlijks een extra onderwijzer te leveren. 
De Turing Foundation financiert alle teacher 
trainingen en de helft van de bouwkosten. 
In september 2013 was de bouw afgerond en 
inmiddels volgen 160 kinderen hier onderwijs. 
Daarnaast zijn docenten van 26 scholen in de 
districten Satiri en Léna getraind.

D.R. Congo Verbetering van de onderwijskwaliteit op acht scholen, 
Oost-Kivu

War Child zet zich in voor een vreedzame toekomst voor kinderen die 
getroffen zijn door oorlog. War Child wil dat in het door conflicten 
geteisterde gebied Oost-Kivu zo snel mogelijk 3.000 kinderen in de 
leeftijd van 11-14 jaar alsnog kunnen slagen voor landelijk erkende 
examens. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren worden 
leraren, directeuren en schoolinspecteurs getraind en schoolboeken 
en -materiaal aangeschaft. Daarnaast worden er kindvriendelijke 
inkomstengenererende activiteiten opgezet, zodat het schoolgeld voor 
deze kinderen betaald kan worden. 
In 2013 zijn ruim 4.600 kinderen bereikt. Al deze kinderen hebben 
lesmateriaal ontvangen.

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 35.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2014

Donatie Turing Foundation € 23.000 (€ 12.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2013

Donatie Turing Foundation € 15.000 
Looptijd donatie 2013

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 10.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

Donatie Turing Foundation € 105.000 (€ 35.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2015
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3.1 Projecten onderwijs

Donatie Turing Foundation € 75.000 (waarvan € 25.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2015

D.R. Congo Verbetering basis- en beroepson-
derwijs, Noordelijke Evenaarsprovincie

Congodorpen stelt zich ten doel een bijdrage 
te leveren aan herstel en opbouw van het on-
derwijs in de Noordelijke Evenaarsprovincie, 
D.R. Congo. In een periode van drie jaar werd 
de kwaliteit van 22 scholen in basis- en be-
roepsonderwijs verbeterd. Nu wordt dit uitge-
breid naar 27 scholen en vijf alfabetiserings-
centra, waarmee 15.000 leerlingen worden 
bereikt. Met behulp van trainingen wordt het 
schoolmanagement en de vakbekwaamheid 
van leraren verbeterd. Ook wordt lesmateriaal 
verspreid en worden schoolgebouwen waar 
nodig gerenoveerd. 
Onlangs bleek het drop-out percentage 
onder meisjes verder te zijn afgenomen, van 
16% in 2010 naar 13% in 2012. Dit is mede 
vanwege een bewustwordingscampagne over 
de noodzaak van onderwijs voor meisjes. De 
examenresultaten op de projectscholen zitten 
ver boven het landelijk gemiddelde.

D.R. Congo Schoolmeubilair voor negen 
scholen in Lubero

Save the Children voert in de regio Lubero 
in Noord-Kivu, D.R. Congo, een vijfjarig pro-
gramma uit dat zich richt op het verbeteren 
van de toegang tot veilig en kwalitatief goed 
onderwijs. Activiteiten zijn het opzetten van 
teacher trainingscentra, het aanbieden van 
een versneld onderwijstraject voor kinderen 
die geen onderwijs hebben genoten, het op-
knappen van schoolgebouwen en het trainen 
van schoolmanagement comités. Ook worden 
lesmaterialen en schoolmeubilair geleverd 
aan scholen. Eind 2013 waren alle negen scho-
len voorzien van schoolmeubilair, waar 4.800 
kinderen en 266 leraren van profiteren.
De Turing Foundation draagt de helft van de 
kosten voor het schoolmeubilair bij.

Kameroen Schoolboeken voor basisscholen

Knowledge for Children steunt plattelands-
scholen in Noordwest-Kameroen bij het op-
bouwen van een goed boekenbestand en het 
trainen van leraren in het effectief gebruik van 
boeken in het onderwijs. Ook wordt een boe-
kenfonds opgezet zodat de school uiteindelijk 
het boekenbestand zelfstandig kan beheren 
en aanvullen. Knowledge for Children wil het 
onderwijsniveau voor basisschoolkinderen 
(6 - 14 jaar) verbeteren. Na het succes van de 
eerste fase, wil Knowledge for Children het 
project versneld gaan opschalen. Daarnaast 
worden on-the-job trainingen gegeven voor  
leraren, krijgen onderwijsassistenten extra 
training en komt er een pilot met twee 
mobiele bibliotheken. De Turing Foundation 
droeg al € 88.500 bij aan een succesvolle 
eerdere fase van dit project.

Donatie Turing Foundation € 105.000 (€ 30.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2014

Donatie Turing Foundation € 85.000 (€ 25.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 40.000 in 2013)
Looptijd donatie 2013 - 2015

D.R. Congo Beroepsopleidingen voor vrouwen in Kinshasa

Humana is een van de grootste kledinginzamelaars van Nederland. 
Met de opbrengst uit de verkoop van kleding financiert de organi-
satie projecten in Afrika. Humana werkt in Kinshasa samen met de 
lokale organisatie HPPC aan verbetering van de zelfredzaamheid van 
vrouwen in de arme wijk Kinabwa. In totaal nemen 675 vrouwen deel 
aan een driejarig trainingsprogramma, bestaande uit een alfabetise-
ringscursus en een vakopleiding voor kleermaker, schoonheidsspeci-
alist/kapper, (banket)bakker of stedelijke tuinder. De opleiding wordt 
afgesloten met een stage en jobcoaching. Het programma verkeert 
in de opstartfase. Als het project succesvol blijkt te zijn, krijgt het 
trainingsprogramma een meerjarige opzet.
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3.1 Projecten onderwijs

Kameroen Beroepsonderwijs voor 100  
jongeren

Free a Girl en de lokale partner ASSEJA 
bieden jaarlijks 100 kansarme jongeren 
beroepsonderwijs aan. De opleiding biedt een 
combinatie van drie maanden theorie en 6- 
24 maanden leertijd bij bestaande bedrijfjes. 
Dat gebeurt in vijf steden: Yaoundé, Maroua, 
Bertoua, Bamenda en Ambam. Uit eerdere 
ervaringen blijkt dat 80% van de jongeren die 
de training afmaakt (uitval gemiddeld 5%) 
een eigen bedrijfje start en zo inkomsten  
genereert. De andere 20% heeft goede kan-
sen om in dienst te blijven bij hun leerplek. 
In 2012 hebben 87 meisjes en 31 jongens een 
vakopleiding afgerond en zijn nu werkzaam 
als o.a. kleermaker, kapper, timmerman of au-
tomonteur. Jongeren ontvangen na afronding 
materialen om zelf een bedrijfje op te zetten. 
De Turing Foundation steunde dit project al 
in 2011 en draagt opnieuw bij aan de helft van 
de trainingskosten tot en met 2014.

Kenia Education Quality Improvement Pro-
gramme

Build Africa richt zich volledig op onderwijs- 
en inkomstengenererende programma’s 
in Kenia en Oeganda. In Midden-Kenia 
wordt op 20 plattelandsscholen gewerkt 
aan het verbeteren van de onderwijskwali-
teit. Dit gebeurt met behulp van trainingen 
voor schoolmanagement en leerkrachten, 
infrastructuurverbeteringen en aanbod van 
lesmaterialen. Sinds de start is het project 
succesvol uitgebreid naar 28 scholen in de 
Gilgil / Machakos en Mwala Districten. In 
september 2013 waren ruim 1.000 ouders, 
200 schoolmanagement committees en  
300 leerkrachten getraind. De projectscholen  
tonen een verbetering in leerlingprestaties. 
De gemiddelde examenscore steeg in  
Machakos met 8% en in Gilgil zelfs met 12%.
De Turing Foundation ondersteunt de trai-
ningsactiviteiten. Kenia valt sinds 2013 buiten 
onze geografische focus.

Kameroen Verbetering kwaliteit onderwijs van 
acht basisscholen, East- and Adamawa Region

In de grensstreek van Oost-Kameroen verblij-
ven sinds 2007 meer dan 100.000 vluchte-
lingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. 
De UN High Commission for Refugees wil 
in samenwerking met Cameroon Red Cross 
en UNICEF de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren op acht basisscholen, toegankelijk 
voor zowel lokale als vluchtelingpopulaties. 
Zo worden er nieuwe onderwijzers getraind, 
schoolgebouwen verbeterd, schoolmeubilair 
en lesmaterialen geleverd en komt er speciale 
aandacht voor het toegankelijk maken van 
onderwijs voor meisjes. 
Inmiddels zijn 34 leerkrachten getraind in 
pedagogiek en studentenbegeleiding. Daar-
naast zijn vier schoolgebouwen gerenoveerd 
en kunnen 120 meisjes naar school dankzij 
een beurs die alle schoolbenodigdheden 
bekostigt.

Liberia Onderwijs voor 900 kwetsbare meisjes 
in Paynesville, Monrovia en Kakata

Libera is één van de focuslanden van Save the 
Children. Na jarenlange noodhulp werken zij 
nu aan structurele programma’s voor onder-
wijs en gezondheid. Met dit project wil Save 
the Children samen met de lokale ngo THINK 
in totaal 900 kansarme meisjes in twee jaar 
een versneld schoolprogramma laten volgen, 
zodat zij kunnen instromen in het formele 
(beroeps)onderwijs. Daartoe worden speciale 
‘drop-in centra’ geopend en 30 leerkrachten 
getraind. 
De Turing Foundation levert een bijdrage 
om uiteindelijk 900 meisjes uit Paynesville, 
Monrovia en Kakata een beroepsopleiding te 
laten volgen.

Kenia Onderwijs en voedselprogramma voor 
10.000 schoolkinderen, Thika

Het Macheo Children’s Centre runt een 
kindertehuis in Thika en steunt verschillende 
lagere scholen in de nabijgelegen sloppenwij-
ken. Dit programma verstrekt alle leerlingen 
een eenvoudige, gratis maaltijd en schenkt 
een schooluniform aan de allerarmste kinde-
ren. De dagelijkse, voedzame maaltijd heeft 
op de betrokken scholen geleid tot een forse 
toename van het aantal leerlingen én een aan-
zienlijke verbetering in de schoolresultaten. 
Macheo wil met dit programma in de periode 
2013-2015 het aantal kinderen dat van een 
maaltijd wordt voorzien uitbreiden van 9.000 
naar 10.000 kinderen. De eigen bijdrage van 
Macheo zal ieder jaar stijgen, op weg naar  
financiële onafhankelijkheid, terwijl de 
bijdrage van de Turing Foundation navenant 
zal dalen. Kenia valt sinds 2013 buiten onze  
geografische focus.

Niger Vaktraining van begeleiders buiten-
schoolse activiteiten, Tillaberi

Oxfam Novib heeft Niger tot één van haar 
focuslanden verkozen omdat dit land relatief 
weinig ontwikkelingshulp ontvangt. Samen 
met de lokale partner MCE wil Oxfam Novib 
de kwaliteit van het onderwijs in de regio Til-
laberi verbeteren. Dit project is gericht op jon-
geren die om allerlei redenen hun school niet 
kunnen afmaken. Ze kunnen een opleiding 
volgen tot begeleider voor buitenschoolse 
opvang en leren daarnaast praktische vaardig-
heden voor landbouw en veeteelt. Zo krijgen 
ze toekomstperspectief en zijn ze beter voor-
bereid op een zelfstandig leven na school. 
MCE wil dit succesvolle concept in meer 
delen van Niger gaan uitvoeren. 
De Turing Foundation ondersteunt deze am-
bitie met een donatie aan de vaktraining van 
160 begeleiders, en het financieel zelfstandig 
maken van buitenschoolse activiteiten op tien 
scholen.

Donatie Turing Foundation € 112.500  (€ 37.500 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2014

Donatie Turing Foundation € 130.000 (€ 40.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 35.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2013

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

Donatie Turing Foundation € 87.600 (€ 42.600 in 2013)
Looptijd donatie 2013 - 2015

Donatie Turing Foundation € 50.000 (€ 25.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 -2013
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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 meis-
jes gaan nauwelijks naar school. Door dit 
onderwijsproject van Plan Nederland krijgen 
1.500 kinderen toegang tot kwalitatief goed 
onderwijs. Hierbij wordt nadrukkelijk ge-
streefd naar een participatiegraad van meisjes 
van 50%. Het project bestaat uit de bouw 
van een school en trainingen voor 50 leraren, 
75 overheidsmedewerkers en het schoolma-
nagement. Daarnaast worden oudercomités 
opgericht en wordt gewerkt aan de lokale 
bewustwording van het belang van scholing 
van kinderen in het algemeen en van meisjes 
in het bijzonder.

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 controleert de ontwikkeling ervan. Via de lokale 
organisatie CAGED maakt het Maagdenhuis in Lomé bemiddeling 
mogelijk voor vrouwen die een baan zoeken in technische beroepen. 
De vrouwen worden bijgeschoold en getraind in de vaardigheden die 
nodig zijn om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. In 
september 2013 hebben 90 vrouwen verschillende trainingssessies 
en netwerkbijeenkomsten bijgewoond. Daarnaast heeft een aantal 
vrouwen stage gelopen naar aanleiding van hun deelname aan de 
bijscholingssessies.

Togo Technische school in Kara

SOS Kinderdorpen zorgt ervoor dat wees-
kinderen en verlaten kinderen in ontwik-
kelingslanden weer in een liefdevol gezin 
kunnen opgroeien. Wereldwijd heeft SOS 
Kinderdorpen 105 centra voor beroepsonder-
wijs met vakopleidingen gesticht, waarmee 
jongeren lokaal een eigen bestaan kunnen 
opbouwen. Om de jongeren van Kara een 
toekomst te bieden, is een technische school 
geopend met driejarige beroepsopleidingen. 
Iedere leraar die wordt aangenomen krijgt een 
week extra training in pedagogiek en andere 
vaardigheden. De school heeft een totale 
capaciteit van 245 leerlingen.

Togo Technische opleidingen, Lomé

Togo is een van de drie focuslanden in het buitenland van stichting 
het R.C. Maagdenhuis. De organisatie stimuleert via lokale ngo’s 
onder meer het onderwijs voor kinderen en vrouwen. In Lomé staat de 
technische school CEFOP waar vooral kinderen uit de (hogere) mid-
denklasse heen gaan. Het Maagdenhuis ondersteunt CEFOP om een 
structureel programma te starten om talentvolle, kansarme jongeren 
toe te laten. De eerste groep betreft 20 jongeren vanaf 14 jaar die hun 
opleiding niet zelf kunnen betalen.Naast schoolgeld is er ook een 
bijdrage voor levensonderhoud. De jongeren kunnen na afronding van 
deze opleiding direct aan het werk. De Turing Foundation financiert de 
helft van de kosten voor dit programma. 

Togo Scholing van 500 kansarme kinderen, 
Région Maritime

De Belgische organisatie IDAY zet zich in 
voor het onderwijs van kansarme kinderen 
in Afrika. Samen met de lokale ngo Le Ronier 
wil IDAY de onderwijskwaliteit in 15 dorpen 
in de Région Maritime in Togo verbeteren. 
Uitgangspunt van het project is dat alle 
kinderen naar school gaan, ook de kinde-
ren die op straat leven. Kansarme kinderen 
worden opgenomen in pleeggezinnen 
(veelal eigen familie). Deze gezinnen krijgen 
een ‘levende lening’ op voorwaarde dat de 
kinderen naar school gaan. Inmiddels gaan 
450 niet-schoolgaande kinderen nu wel naar 
school. Gelijktijdig wordt de kwaliteit van het 
onderwijs verbeterd door o.a. te investeren 
in schoolmateriaal en opleiding en salarissen 
van leraren. 
IDAY is van plan het succesvolle project op te 
schalen naar 1.000 kinderen in 2016.

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

Donatie Turing Foundation € 30.000 (€ 10.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2014 

Donatie Turing Foundation € 30.000 
Looptijd donatie 2013 

Donatie Turing Foundation € 10.000 (€ 3.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2014 

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2013
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Kunstbeleid
De Turing Foundation wil mensen laten genieten 
van kunst in de zin van ervaren. Wij zijn ervan 
overtuigd dat hoge kwaliteit bijdraagt aan het ge-
nieten. De kwaliteit van de kunst zelf en de manier 
van presenteren moeten van het hoogste niveau 
zijn. Wij financieren graag die initiatieven die meer 
mensen laten genieten, en die publiek weten te 
bereiken dat anders minder makkelijk met kunst in 
aanraking komt.  

Binnen de kunst kiezen wij voor:  

-  Het tentoonstellen van beeldende kunst in  
musea 

-  De Turing Gedichtenwedstrijd en bijzondere  
publicaties van Nederlandse poëzie  

-  Live uitvoeringen van klassieke muziek

4.1 Beeldende kunst
De Turing Foundation wil de Nederlandse musea helpen om hun 
ambitieniveau te verhogen en het financieel mogelijk maken om 
tentoonstellingen te organiseren met kunstwerken die anders alleen in 
buitenlandse musea te zien zijn. Ons streven is om in een vroeg sta-
dium de beslissende bijdrage te kunnen geven aan een uitzonderlijke 
tentoonstelling op het gebied van beeldende kunst, die zonder deze 
bijdrage niet tot stand zou komen. Het tentoonstellingsconcept dat 
het beste aan deze doelstelling voldoet, ontvangt hiervoor de Turing 
Toekenning, een prijs van € 450.000 (per 2015 € 500.000) die wij 
eens in de twee jaar uitreiken. Naast tentoonstellingen ondersteunen 
wij projecten die de toegankelijkheid van musea voor schoolkinderen 
bevorderen door middel van busvervoer. 

4.2 Poëzie 
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten genieten 
van Nederlandstalige poëzie. Wij organiseren daarom jaarlijks samen 
met de Poëzieclub de Turing Gedichtenwedstrijd: de dichtcompetitie 
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  
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 be-
reiken dat gewoonlijk niet of moeilijk in aanraking komt met klassieke 
muziek. Binnen het muziekbeleid geven wij de voorkeur aan festivals 
met een landelijke uitstraling, een hoogwaardig muziekprogramma en 
met een aanzienlijk aantal muziekuitvoeringen. 
 

4
Kunst
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4.1 Projecten beeldende kunst

Donatie Turing Foundation € 45.000 
Looptijd donatie 2012 - 2013

Donatie Turing Foundation € 35.000 
Looptijd donatie 2012 - 2013

Donatie Turing Foundation € 25.000 
Looptijd donatie 2013 - 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2013 - 2014

‘Lissitzky-Kabakov: Dromen en leven’, 
Van Abbemuseum

El Lissitzky (1890-1941) was een van de 
toonaangevende kunstenaars in de Russische 
avant-garde van het begin van de 20e eeuw en 
een representant van het suprematisme. In 
opdracht van het Van Abbemuseum in Eind-
hoven trad het kunstenaarsechtpaar Ilja (1933) 
en Emilia (1945) Kabakov op als gastcurator 
voor een tentoonstelling waarin hun heden-
daagse werk werd geconfronteerd met het 
werk van Lissitzky. 
De tentoonstelling liep van 1 december 2012 
t/m 28 april 2013 en kreeg veel positieve aan-
dacht in de pers. 
In totaal kwamen 42.000 bezoekers, een 
goede prestatie, ook al was gerekend op 
60.000 bezoekers. De tentoonstelling was na 
Eindhoven nog te zien in het Multimedia Art 
Museum in Moskou en in de Hermitage in 
Sint Petersburg.

‘Oude Tekeningen, Nieuwe Namen’, 
Museum Het Rembrandthuis 

Museum Het Rembrandthuis organiseerde 
van 31 januari t/m 27 april 2014 een tentoon-
stelling over 17e-eeuwse tekeningen van Rem-
brandt, zijn leerlingen en tijdgenoten. Het 
museum toonde onder andere tekeningen 
die in het verleden op naam van Rembrandt 
stonden maar in de afgelopen decennia aan 
andere schilders zijn toegeschreven. 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. 

‘Paula Modersohn-Becker: Ein Wunderland, 
Ein Götterland’, Museum Belvédère

Paula Modersohn-Becker (1876 - 1907) is een 
Duitse schilderes die wordt beschouwd als 
één van de belangrijkste vertegenwoordigers 
van het vroege expressionisme. Modersohn-
Becker woonde in het boven Bremen gelegen 
kunstenaarsdorp Worpswede en deze agra-
rische gemeenschap speelde een belangrijke 
rol in haar werk. Museum Belvédère zag een 
duidelijke overeenkomst tussen de landschap-
pelijke omstandigheden in de omgeving van 
Worpswede en van Heerenveen en organi-
seerde van 23 februari t/m 9 juni 2013 de 
tentoonstelling ‘Paula Modersohn-Becker: Ein 
Wunderland, Ein Götterland’. Hierin was een 
centrale rol weggelegd voor landschappen. 
De tentoonstelling was een groot succes, 
kreeg lovende recensies in de pers en trok 
maar liefst 20.000 bezoekers. Een record 
voor Museum Belvédère.

‘Hundertwasser: de rechte lijn is goddeloos’, Cobra Museum

Het Cobra Museum verkeerde in de bijzondere gelegenheid om een 
tentoonstelling met het vroege werk van de Oostenrijkse kunstenaar 
Hundertwasser (1928-2000) over te nemen van Museum Belvédère 
in Wenen. Naast de beïnvloeding door de Japanse kunst en oosterse 
filosofie werd in de tentoonstelling aandacht besteed aan de beïnvloe-
ding van Hundertwassers werk door de Parijse, Italiaanse en Duitse 
avant-garde in de jaren ‘50 en aan de connectie tussen Hundertwasser 
en de Cobra-kunstenaars Constant, Corneille en Tajiri. 
De tentoonstelling was te zien van 9 augustus 2013 tot en met  
5 januari 2014 en trok in totaal 43.000 bezoekers. 
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4.1 Projecten beeldende kunst

Donatie Turing Foundation € 90.000 
Looptijd donatie 2013 - 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000 (€ 30.000 in 2013) 
Looptijd donatie 2013 - 2014

Donatie Turing Foundation € 75.000 
Looptijd donatie 2011 - 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2013 - 2014

‘Les Nabis: Gauguin, Bonnard, Denis - Een 
Russische liefde voor Franse kunst’,  
Hermitage Amsterdam

Van 14 september 2013 t/m 30 maart 2014 
organiseerde de Hermitage een tentoon-
stelling over ‘Les Nabis’, een groep Franse 
kunstenaars die rond 1900 naar een nieuwe 
manier van schilderen zocht. Met hun ‘platte’ 
schilderijen en de met lijnen afgebakende, on-
vermengde kleurvlakken werden zij gezien als 
de profeten van de abstracte kunst (‘Nabis’ is 
Hebreeuws voor ‘profeten’). 
De bijdrage van de Turing Foundation was 
geoormerkt voor de reconstructie van de 
originele muzieksalon van kunstverzamelaar 
Ivan Morozov – met de daarvoor ontworpen 
schilderijen ‘De geschiedenis van Psyche’ 
van Maurice Denis. De gratis toegankelijke 
concerten in de muzieksalon werden druk 
bezocht. De tentoonstelling trok in totaal 
181.962 bezoekers. 

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

In 2014 is 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 organise-
ren, opgezet als drieluik en gelijktijdig te zien 
op de drie locaties. De drie deeltentoonstel-
lingen geven samen een nooit eerder getoond 
en compleet overzicht van het oeuvre van 
de kunstenaar Van Oostsanen. De tentoon-
stelling werd genomineerd voor de Turing 
Toekenning 2011 en is te zien van 14 maart 
t/m 29 juni 2014.

‘Marino Marini: schilder, tekenaar, beeldhouwer’, Museum De  
Fundatie

Marino Marini geldt als een van de invloedrijkste beeldhouwers van 
de 20ste eeuw. Dat hij ook schilder en tekenaar was, weten maar 
weinigen. Met de tentoonstelling ‘Marino Marini - schilder, tekenaar, 
beeldhouwer’ werd afgelopen najaar in Museum de Fundatie in 
Zwolle het grote belang van de schilderijen en tekeningen in Marini’s 
oeuvre duidelijk gemaakt. Niet alleen in relatie tot zijn baanbrekende 
beeldhouwkunst die zonder experimenten met kleur en lijn ondenk-
baar was, maar vooral als zelfstandig en volwaardig onderdeel van 
zijn artistieke visie. De expositie van 30 sculpturen en 120 schilderijen 
en tekeningen kwam tot stand met medewerking van de Fondazione 
Marino Marini in Pistoia en het Museo Marino Marini in Florence. De 
tentoonstelling liep van 29 september 2013 t/m 16 maart 2014 en was 
een groot succes. De expositie trok ruim 127.000 bezoekers, drie keer 
meer dan verwacht. 

‘Henri Fantin-Latour: Dromen op doek’, 
Museum Gouda

Museum Gouda organiseerde de eerste 
solotentoonstelling van de Franse schilder en 
lithograaf Henri Fantin-Latour in Nederland, 
genaamd ‘Dromen op doek’. Met maar liefst 
60 werken, waaronder bruiklenen uit Frankrijk 
(o.a. Musée d’Orsay) en België, heeft het 
museum een overzicht gebracht van het werk 
en leven van de kunstenaar Fantin-Latour. 
De Turing Foundation was hoofdbegunstiger 
van deze tentoonstelling, die liep van 26 okto-
ber 2013 t/m 30 maart 2014. De tentoonstel-
ling trok ruim 25.000 bezoekers, 5.000 meer 
dan beoogd. Dat leverde extra inkomsten op 
die – in combinatie met onder andere crowd-
funding – Museum Gouda in staat stelde om 
het schilderij ‘Rozen in recht glas’ (1872) van 
Fantin-Latour te verwerven. 
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TURING TOEKENNING

De Turing Toekenning is een donatie van € 450.000 die elke twee 
jaar wordt uitgereikt aan het beste tentoonstellingsplan van  
een Nederlands museum. De Turing Foundation wil met de 
Turing Toekenning musea helpen hun ambitieniveau te verhogen 
en in een vroeg stadium de beslissende bijdrage leveren aan 
een uitzonderlijke expositie op het gebied van oude, moderne of 
hedendaagse beeldende kunst. In 2013 dienden 17 Nederlandse 
musea in totaal 15 tentoonstellingsplannen in (er zijn twee  
samenwerkingsverbanden). 

De volgende tentoonstellingsplannen werden genomineerd  
voor de Turing Toekenning 2013:
 
• Museum Beelden aan Zee: Kunst moet hangen! (2015)
• Van Gogh Museum: Munch - Van Gogh (2014)
• Museum Boijmans Van Beuningen: Brancusi, Rosso en  

Man Ray (2014)
• Museum De Fundatie / Rijksmuseum Twenthe:  

William Turner (2015-2016)

De Turing Toekenning 2013 werd uiteindelijk gewonnen door 
Museum Boijmans van Beuningen, voor de tentoonstelling 
‘Brancusi, Rosso en Man Ray: Framing Sculpture’. 

Uit het juryrapport:
‘Het plan van Museum Boijmans Van Beuningen om aandacht 
te schenken aan de sculptuur en fotografie van Brancusi, Rosso 
en Man Ray in hun onderlinge samenhang is interessant en 
origineel. Zowel Brancusi als Rosso zijn in Nederland maar 
mondjesmaat te zien, en de inmiddels veilig gestelde bruiklenen 
zijn bepaald indrukwekkend. Hoewel in publicaties al aandacht 
is besteed aan de fotografie van deze drie beeldhouwers en het 
gebruik dat zij daarvan maakten bij de ontwikkeling en presenta-
tie van hun beelden, is de visualisering van deze samenhang, die 
Museum Boijmans Van Beuningen nu in het vooruitzicht stelt, 
bijzonder. Het plan is goed uitgewerkt en specialisten uit binnen- 
en buitenland hebben hun medewerking toegezegd.’

In 2013 hebben wij besloten het geldbedrag van de bestaande 
Turing Toekenning te verhogen van € 450.000 naar € 500.000.  
Bovendien zal vanaf 2015 ook een Turing Toekenning voor 
kleinere musea - tot circa 200.000 bezoekers per jaar - worden 
uitgereikt, met een geldbedrag ter hoogte van € 150.000.

4.1 Projecten beeldende kunst
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4.1 Projecten beeldende kunst

Turing Museumbus

Gratis, comfortabel en veilig vervoer blijkt voor scholen 
de belangrijkste drempelverlagende factor te zijn om met 
hun leerlingen een museum te bezoeken. Daarom begon 
de Turing Foundation in 2008 met de financiering van de 
eerste Turing Museumbus in Rotterdam. Deze bus vervoert 
kinderen uit de regio Rotterdam naar Museum Boijmans 
van Beuningen en het Chabot Museum. In 2012 volgde de 
Turing Museumpleinbus met busvervoer naar de drie grote 
musea op het Amsterdamse Museumplein, te weten het 
Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh  
Museum. En in het schooljaar 2013/2014 ondersteunt de 
Turing Foundation het busvervoer in Den Haag van de 
Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea (SGPHM).

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 40.000 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2014

Donatie Turing Foundation € 275.000 (€ 100.000 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2013

Turing Museumbus - Museum Boijmans van 
Beuningen en het Chabot Museum

In Rotterdam rijdt sinds 1 oktober 2008 een 
speciale Turing Museumbus die kinderen  
uit de regio gratis van en naar het Museum  
Boijmans van Beuningen en het Chabot  
Museum vervoert. 
Aanvankelijk was het de ambitie om ieder jaar 
10.000 kinderen naar de musea te vervoeren, 
maar dat is niet haalbaar gebleken. Ondanks 
de marketinginspanningen werden in het 
schooljaar 2012/2013 in totaal zo’n 6.000 
schoolkinderen vervoerd. De musea hebben 
op basis van deze ervaringen de doelstel-
ling aangepast. In het schooljaar 2013/2014 
verwachten zij tussen de 6.000 en 8.000 
leerlingen te vervoeren. 

Museumbus Den Haag

Sinds 2009 vervoert de Stichting Gezamen-
lijke Projecten Haagse Musea (SGPHM) 
jaarlijks ruim 25.000 basisschoolleerlingen 
naar negentien musea en erfgoedinstellingen 
in Den Haag. In de musea volgen leerlingen 
‘Het Cultuurmenu’, een lespakket dat aansluit 
op de leerstof op school. Het project dreigde 
in 2013 in de problemen te komen door over-
heidsbezuinigingen, maar dankzij bijdragen 
van Fonds 1818 en de Turing Foundation is 
het vervoer van circa 26.000 leerlingen van  
90 scholen voor het schooljaar 2013/2014 
gewaarborgd. 

Turing Museumpleinbus - Van Gogh Museum, 
Rijksmuseum, Stedelijk Museum

Sinds 2012 vervoert de Turing Museumplein-
bus schoolkinderen uit de randgemeenten 
binnen een straal van 60 kilometer rond  
Amsterdam naar het Museumplein. 
De drie grote musea bieden de kinderen een 
gezamenlijk programma aan met de hoog-
tepunten uit de collecties. Het project is een 
groot succes: in 2012 werden 6.400 kinderen 
vervoerd en in 2013 steeg dit aantal naar 
16.000. De musea hebben op basis van deze 
resultaten de target voor het totale project 
verhoogd van 25.000 naar 30.000.
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4.2 Projecten poëzie

Nee  

Soms was er een aarzeling. Een kleuter op het strand 

die met zijn emmertje uit wassen ging. Ik zei ik ben 

niet vies maar toch bedankt. En hij: natuurlijk ben je 

vies geworden, overal ligt zand. Ik werd ellendig 

wakker. Op al mijn wegen nooit één teken maar 

in dromen worden ze bij menigtes gegeven. 

Ooit nam ik niets in acht, ik volgde de bekoring en 

zij heeft mij niet meer thuisgebracht. Er is in heel 

de wereld nergens vrede, geen vader die mij terug 

verwacht, er is in heel de wereld nergens vrede.  

Er was in mij iets opgestaan dat niemand wist te 

temmen, het joeg mij op, beloofde mij een weelderig 

bestaan. Begeerte, zei mijn vader, is de wortel van het 

kwaad. Ik leerde dat het waar was maar ik leerde het 

te laat, de uitgestrekte leegte vrat me op en heeft me 

uitgebraakt. Er is in heel de wereld nergens vrede 

geen vreugde die niet tegenstaat, er is in heel de wereld 

nergens vrede. Dit is mijn overtuiging en ik zoek haar 

tot op heden in een emmer aan een kleuterhand. Hij 

nadert en ik zeg tot in den treuren nee bedankt. 

De Turing Gedichtenwedstrijd 

De Turing Gedichtenwedstrijd is de competitie voor het beste gedicht 
van het jaar. De wedstrijd is anoniem en staat open voor iedereen, van 
amateur tot professional. De jaarlijkse hoofdprijs van € 10.000 is de 
grootste geldprijs ter wereld voor één gedicht. De 100 beste gedichten 
worden gepubliceerd in een speciale bloemlezing van Uitgeverij Van 
Gennep. Een selectie uit deze ‘Top 100’ wordt ieder jaar voorgedragen 
in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. De Top 3 wordt ge-
publiceerd in het literair tijdschrift De Gids. Na vijf edities is de Turing 
Gedichtenwedstrijd inmiddels een begrip in Nederland én Vlaanderen.
In 2013 deden 3.029 dichters (waarvan 598 uit België) mee die geza-
menlijk 9.835 gedichten inzonden. Tijdens de prijsuitreiking in de Zui-
derkerk in Amsterdam op 5 februari 2014 werd Mieke van Zonneveld 
uitgeroepen tot winnaar. Met haar gedicht ‘Nee’ won zij de vijfde editie 
van de Turing Gedichtenwedstrijd met een hoofdprijs van € 10.000. 
Begin 2014 besloot het bestuur van de Turing Foundation om de wed-
strijd de komende jaren te blijven ondersteunen. 

Donatie Turing Foundation € 250.000 (€ 45.000 in 2013)
Looptijd donatie 2009 - 2013

Donatie Turing Foundation  € 60.000
Looptijd 2009 - 2014

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

Donatie Turing Foundation € 8.000 
Looptijd donatie 2013 - 2014

Poëzie bloemlezingen

Uitgeverij Van Oorschot publiceert over een 
periode van vijf jaar in totaal twaalf fraai 
uitgegeven, gebonden bloemlezingen. In deze 
bloemlezingen vindt men de beste gedichten 
van bijzondere dichters, aangeprezen door 
bevlogen en bekende bloemlezers. Het gaat 
om dichters die uit de publieke belangstelling 
dreigen te verdwijnen en die Van Oorschot 
door deze speciale uitgaven onder de aan-
dacht wil brengen van een nieuw en heden-
daags publiek. In 2013 verscheen de tiende 
bundel uit de reeks: ‘My radarhart laat niks 
ontglip’ met gedichten van Elisabeth Eybers, 
gekozen en ingeleid door Alfred Schaffer. 
Eerder verscheen al werk van Emmens, 
Leopold, Vestdijk, van Geel, Morriën, Vasalis, 
Hanlo, Van Schagen en Der Mouw. 

Doe Maar Dicht Maar

Stichting Poëziepaleis organiseert sinds 1985 
de grootste landelijke dichtwedstrijd voor 
middelbare scholieren (12-16 jaar) in Neder-
land: Doe Maar Dicht Maar. De wedstrijd 
wordt uitgezet via alle scholen in Nederland 
en wordt ondersteund door een onderwijs-
pakket. Jaarlijks wordt uit de verwachte 4.000 
inzendingen een top 100 en een top 10 (met 
vijf winnaars uit de onderbouw en vijf win-
naars uit de bovenbouw) gekozen. De top 
100 wordt gepubliceerd in een professioneel 
vormgegeven dichtbundel. 
De Turing Foundation financiert de publicatie 
van de jaarlijkse bundel met de beste 100 
gedichten en draagt bij aan de marketing en 
het prijzengeld.

Het Gedichtenbal 

De jaarlijkse Poëzieweek bundelt de bekende 
poëzie-evenementen Gedichtendag, de VSB 
Poëzieprijs en de Turing Gedichtenwed-
strijd. Met deze week wil initiatiefnemer 
CPNB maximale aandacht genereren voor 
de Nederlandstalige poëzie. Ter afsluiting 
en apotheose van de Poëzieweek 2014 én de 
Turing Gedichtenwedstrijd vond op 5 februari 
het tweede Gedichtenbal plaats in het Vlaams 
Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. 
Net als de eerste editie was ook het tweede 
Gedichtenbal een succes en trok maar liefst 
1.000 bezoekers. Ook deze keer was de orga-
nisatie in handen van Literair Productiehuis 
Wintertuin. 
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4.3 Projecten klassieke muziek

Donatie Turing Foundation € 20.000 (€ 10.000 in 2012)
Looptijd donatie 2012 - 2014

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2013

Donatie Turing Foundation € 12.500 
Looptijd donatie 2013

Donatie Turing Foundation € 15.000
Looptijd 2010 - 2013

Bewerking Matthäus-Passion, Frank Groothof

Als nieuwste productie heeft Frank Groothof de ambitie opgevat om 
de eerste kinderuitvoering van de Matthäus-Passion te ontwikkelen, 
die ieder jaar rond Pasen wordt uitgevoerd. Daarmee kan een traditie 
ontstaan om het lijdensverhaal niet alleen aan volwassenen, maar ook 
aan kinderen te vertellen. 
De eerste voorstellingen zouden starten in 2014, maar hebben vertra-
ging opgelopen door een moeizame fondswerving voor het project. 
De bijdrage van Turing Foundation voor 2013 is in afwachting van de 
volledige financiering van het project doorgeschoven naar 2014.

Wereldmuziek, 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 experimen-
ten. De muziekprogrammering voor 2013  – van 1 tot 26 juni – was 
wederom zeer gevarieerd. De 66ste editie van het Holland Festival was 
met in totaal 112 voorstellingen en circa 70.000 bezoekers een groot 
succes. De bijdrage van de Turing Foundation was bestemd voor de 
programmalijn ‘Wereldmuziek’.

Schoolconcerten ‘Mozart’s Magische Reis’

De Stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) produceert samen 
met het RBO Symfonia kinderconcerten over klassieke componisten 
en programmeert deze in de kleinere gemeenten in Zuid-Holland. 
In september 2013 hebben circa 5.000 schoolkinderen uit Delft en 
omstreken genoten van de voorstelling ‘Wolfgangs Wondere Wereld-
reis’, een muzikale reis door het leven van de jonge Mozart. Dit project 
wordt in 2014 uitgebreid naar vijf nieuwe gemeenten. 

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 de 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 in 2013 bij aan de programmering voor 
‘bijzonder publiek’ van het NJSO.
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4.3 Projecten klassieke muziek

Donatie Turing Foundation € 20.000 
Looptijd donatie 2013

‘Mis van Striggio’, Festival Oude Muziek

De Organisatie Oude Muziek (OOM) is al ruim 30 jaar zowel nationaal 
als internationaal toonaangevend als het gaat om de nieuwste ontwik-
kelingen in de oude muziek. De kernactiviteit van de organisatie is 
het Festival Oude Muziek: een tiendaags festival met meer dan 150 
concerten en evenementen in de Utrechtse binnenstad. Het festival 
timmert stevig aan de weg en weet daarmee het draagvlak te verbre-
den. Dit weerspiegelt zich ook in groeiende bezoekersaantallen (35% 
toename in de afgelopen drie jaar) en een brede erkenning, zowel 
binnen als buiten de muzieksector. 
Het Festival Oude Muziek 2013 (23 augustus t/m 1 september 2013) 
had als thema ‘Europa’ en stond in het teken van de viering van het 
300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht. Met 185 concerten op 
50 locaties en 55.000 bezoekers was het festival een groot succes. 
De door Turing Foundation ondersteunde ‘Mis van Striggio’ - een 
40-stemmige uitvoering - werd twee keer uitgevoerd in een uitverkoch-
te Dom en kreeg een staande ovatie en unaniem goede beoordelingen 
in de pers. 

Donatie Turing Foundation € 35.000 (€ 15.000 in 2013) 
Looptijd donatie 2012 - 2014

Donatie Turing Foundation € 15.000 
Looptijd donatie 2013

‘Concerten in de Wijk’, Nederlands Philharmonisch Orkest

Om klassieke muziek bereikbaar te maken voor iedereen, speelt 
NedPhO GO! onder de noemer ‘Concerten in de Wijk’ minimaal 30 
keer per jaar op onverwachte plekken voor een speciaal publiek. 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 ver-
spreid over heel Amsterdam.
De Turing Foundation is al sinds 2008 hoofdbegunstiger van ‘Concer-
ten in de Wijk’ en financiert ook de tweede fase van dit initiatief in de 
periode 2012 tot en met 2014. 

‘United in Music’, Grachtenfestival Amsterdam

Het Grachtenfestival is een tiendaags festival met klassieke muziek op 
bijzondere locaties in de Amsterdamse binnenstad. De optredens zijn 
gratis of laagdrempelig geprijsd. 
De 16e editie van het Grachtenfestival noteerde een record aantal 
bezoekers van 63.000 en ontving goede kritieken. Met 228 concerten 
op 96 verschillende locaties, was dit festival het meest omvangrijke 
tot nu toe. In totaal traden 745 musici uit meer dan 40 landen op. Het 
centrale thema ‘Op reis’ kreeg daarmee een passende invulling. 
De Turing Foundation ondersteunde het concert ‘United in Music’ 
van The World Orchestra, waarin 40 internationale musici werken ten 
gehore brachten van Ortiz en De Falla. Het orkest werd halverwege 
het optreden aangevuld met het JG Zuma High School Choir uit Zuid-
Afrika, dat prachtige Afrikaanse ‘traditionals’ zong.
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Leprabeleid
Lepra is een chronische infectieziekte die bijna uit-
sluitend de allerarmsten treft. Slachtoffers overlij-
den zelden maar raken vaak handen, voeten of ge-
zichtsvermogen kwijt. De incubatietijd van lepra is 
ongewoon lang voor een bacteriële ziekte: meestal 
vijf tot zeven jaar. De uitdaging is vooral om de 
ziekte tijdig te herkennen en te behandelen voordat 
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 de belangrijkste samenwerkings-
partner van de Turing Foundation op het gebied 
van leprabestrijding.

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 
2012 totaal 232.857 nieuwe gevallen bijgekomen. Voldoende aanleiding 
om de strijd tegen lepra voort te zetten. 

5
Lepra
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5.1 Projecten lepra

Informatiebijeenkomst Leonard Wood Memorial 
Research Centre

TENLEP, veldbezoek door de statisticus dr. Peter Nicholls

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 een effectievere leprabestrijding ont-
wikkeld kan worden door middel van een beter begrip van transmis-
siepatronen 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 stam-
typering van nieuwe gevallen (micro-epidemiologie) om tot een beter 
begrip te komen van de transmissiepatronen, de risicofactoren en de 
virulentiepatronen van de ziekte. 

In 2013 heeft de onderzoeksgroep het profiel geanalyseerd van de 
4.247 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 suggereert dat lepratransmissie 
recent en nog steeds gaande is. Volgens de onderzoeksgroep blijven 
onbehandelde lepracases de belangrijkste bron van lepra-infectie,

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 lepragerelateerde 
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 
zenuwfunctieschade? 

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 corticosteroïden-
behandeling 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 

waarbij familieleden het risico lopen om lepra te ontwikkelen (dit als 
gevolg van genetische aanleg en langdurige blootstelling). 

Het project liep eind 2013 af, maar inmiddels is duidelijk dat de kwali-
teit van de retrospectief verzamelde data van leprapatiënten onvol-
doende is om definitief conclusies te kunnen trekken. Het LWM wil 
daarom het onderzoek met drie jaar verlengen en de verzameling data 
uitbreiden. Het LWM hoopt daarmee de bevindingen wetenschappelijk 
te kunnen onderbouwen en zo aan de doelstellingen van het oorspron-
kelijke onderzoeksvoorstel te kunnen voldoen. De wetenschappelijke 
adviescommissie van de Leprastichting heeft inmiddels positief ge-
adviseerd over verlenging van het project tot en met 2016. 
De Turing Foundation heeft besloten om ook bij te dragen aan het 
vervolgonderzoek.

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 opnieuw een vertraging op, waardoor 
het  opnieuw met een jaar werd verlengd (2010-2016). De problemen 
zijn veroorzaakt door het niet optimaal functioneren van apparatuur, 
wisseling in personeel en problemen met het rekruteren van patiënten 
voor Trial 1. De sample size voor Trial 1 zal naar verwachting niet ge-
haald worden, maar er is voldoende materiaal om een aantal conclu-
sies te kunnen trekken. De intake voor Trial 2 verloopt zeer goed, het 
aantal patiënten is groter dan verwacht.

TENLEP, het testen van de zenuwen in het onderbeen

Donatie Turing Foundation € 105.192 
Looptijd donatie 2010 - 2013

Donatie Turing Foundation € 665.217 
Looptijd donatie 2010 - 2016
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5.1 Projecten lepra

LUMC, onderzoek naar Leprareacties IDEAL, opbouw BiobankLUMC, onderzoek naar zenuwschadeKankercellen

Onderzoek ‘How mycobacteria lyse the 
phagosomal membrane’
 
De Tumor Biology Department van het 
Nederlands Kanker Instituut verricht fun-
damenteel onderzoek naar het BCG-vaccin. 
Dit vaccin wordt gebruikt om tuberculose 
te voorkomen, maar heeft ook een gunstig 
effect op het voorkomen van lepra. Uit 
eerder onderzoek van het NKI bleek dat het 
belangrijkste verschil tussen ziekteverwek-
kende bacteriën en niet-ziekteverwekkende 
bacteriën de lokalisatie van de bacterie in de 
gastheercel betreft. Het onderzoek richt zich 
op het vergaren van kennis over de factoren 
die bij dit proces een rol spelen bij zowel de 
bacterie als de gastheercel. Het uiteindelijke 
doel is de verbetering van het BCG-vaccin en 
daardoor de verbetering van de bestrijding 
van zowel TBC als lepra.

Onderzoek ‘Identification of innate and 
adaptive immune biomarkers’

Dit onderzoek van het Leiden University 
Medical Centre (LUMC) richt zich op de 
ontwikkeling van lepra en de leprareacties 
die leiden tot zenuwschade. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd onder leprapatiënten en 
gezonde personen uit de regio’s waar lepra 
voorkomt. Het bloed van patiënten wordt 
getest op de aanwezigheid van ‘biomarkers’, 
stoffen die het optreden van leprareacties 
kunnen voorspellen. De verkregen inzichten 
moeten leiden tot nieuwe strategieën, gericht 
op preventie en detectie van zenuwschade als 
gevolg van lepra. Doel van dit project is het 
ontwikkelen van een diagnostische test waar-
mee het optreden van reacties in een vroeg 
stadium voorspeld kan worden. 

Onderzoek ‘Immunopathologie van lepra, 
2e fase

Een team van het LUMC onderzoekt de 
processen die leiden tot een permanente 
zenuwbeschadiging en levenslange handicaps 
als gevolg van lepra. Vroege diagnose en 
voorspelling van leprareacties dragen bij aan 
de ontwikkeling van de behandelingen en aan 
de preventie van de zenuwschade. 
In 2013 heeft de onderzoeksgroep een aantal 
nieuwe gastheereiwitten gevonden die een 
belangrijke rol spelen bij de afweer tegen my-
cobacteriën. De mogelijkheid om de activiteit 
van deze eiwitten te moduleren betekent dat 
therapieën kunnen worden ontwikkeld om 
de doding van bacteriën te bevorderen. Deze 
zogenaamde ‘host-directed therapy’ kan in 
combinatie worden gebruikt met huidige anti-
biotica, aangezien de resultaten laten zien dat 
er van een aanvullende werking sprake is.

IDEAL: sample collection for biobanking - 
vervolg en pilot testing

Het IDEAL-consortium (Initiative for Diagnos-
tic and Epidemiological Assays for Leprosy) 
ontwikkelt immunologische testen om 
leprabesmetting in een vroegtijdig stadium 
aan te tonen. IDEAL bouwt door middel van 
het verzamelen en opslaan van monsters een 
biobank op voor toekomstige analyse van de 
besmetting en transmissie van de leprabac-
terie. Het onderzoek moet leiden tot een 
eenvoudige, in het veld toepasbare diagnos-
tische test voor lepra. Het project krijgt een 
vervolg in 2014.

Bijdrage aan de wetenschapstak van 
de Leprastichting

De Turing Foundation cofinanciert sinds 2007 
met de Nederlandse Leprastichting diverse 
onderzoeken naar de vroege diagnose van 
lepra en leprareacties. In haar beslissingspro-
ces maakt de Turing Foundation dankbaar 
gebruik van het wetenschappelijk adviesor-
gaan van de Leprastichting: het Scientific 
Review Committee (SRC, voorheen CWO). De 
Turing Foundation draagt jaarlijks bij aan de 
overheadkosten van de Leprastichting voor 
dit wetenschappelijk onderzoek. De donatie 
bedraagt 5% van het totaal aan donaties aan 
de Leprastichting in 2013. 

Donatie Turing Foundation € 241.287 (€ 13.278 in 2013)
Looptijd donatie 2010 - 2014

Donatie Turing Foundation € 255.636 (€ 50.642 in 2013)
Looptijd donatie 2010 - 2013

Donatie Turing Foundation € 138.750 (€ 26.250 in 2013)
Looptijd donatie 2011 - 2015

Donatie Turing Foundation € 159.128 (€ 69.128 in 2013)
Looptijd donatie 2012 - 2013

Donatie Turing Foundation € 1.457
Looptijd donatie 2013
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Hoofdstuk 6
Bestuur, organisatie en communicatie
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6.1 Bestuur 

Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per 31 december 2013 
uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), CTO TomTom NV. 

Alexander Ribbink (secretaris), partner Prime Ventures
Nevenfuncties: voorzitter van het bestuur van het Stedelijk Museum, 
voorzitter van Het Amsterdams Lyceum, adviseur van de Ribbink - Van 
den Hoek Family Foundation en commissaris van Koninklijke Tichelaar 
Makkum. 

Jeroen Davidson (penningmeester), managing partner Ernst & Young 
Tax Advisers Nederland / België
Nevenfuncties: penningmeester / bestuurslid van Stichting Gan Hasja-
lom, 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 be-
noemd, maar zijn onbeperkt herbenoembaar. 

Op 1 juli 2012 werd Alexander Ribbink herbenoemd tot 1 juli 2014.  
Jeroen Davidson werd per 1 januari 2014 herbenoemd tot 1 januari 
2016. Er is voor een discrepantie in jaren 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 2013 had de 
stichting 2,6 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 2013 uit de volgende leden:

Minke van Rees, directeur Onderwijs en Natuur (0.75 fte, in dienst 
sinds 1 juli 2013). 
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 (0,6 fte), office manager.
 
Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van 
salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelen-
organisaties. 

6
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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, tussen-
tijdse evaluatiepunten en de vereisten voor het eindverslag. Deze 
brief biedt samen met het projectplan de basis voor de monitoring en 
evaluatie. 
Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 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. In de periode 27 janu-
ari tot 4 februari 2013 reisde een delegatie van bestuur en directie van 
de Turing Foundation door het zuiden van Benin en Togo. 

6.6 Communicatie 

De Turing Foundation hecht er aan om zo open en helder mogelijk 
te communiceren. Wij informeren onze belanghebbenden via ons 
jaarverslag, persberichten, sociale media, schriftelijke en persoonlijke 
contacten en onze website. De website is ons belangrijkste com-
municatiemiddel, met uitgebreide informatie over het beleid van 
de stichting, de aanvraagcriteria van de vier bestedingsgebieden 
(onderwijs, natuur, kunst en leprabestrijding) en de projecten die wij 
hiervoor ondersteunen. Direct na iedere bestuursvergadering worden 
onze nieuwe projecten op de website vermeld, met informatie over de 
betreffende organisatie, het project en de toegekende donatie. 

Tijdens deze projectreis werden de volgende onderwijs- en natuur-
projecten bezocht:  

Benin:
•  Duurzame ontwikkeling mangrovegebieden, Ouémé Delta (CARE)
•  Biologische sojateelt Sirémeer, Ouémé Delta (Nature Tropical / 

IUCN)
• Duurzame visproductie, Ouémé rivier (IUCN / AquaDeD)
•  Basisschool Gountoëto en middelbare school Sazué  

(Stichting Le Pont)

Togo:
•  Voedselzekerheid en duurzaam milieubeheer, Région Maritime  

(Stichting R.C. Het Maagdenhuis / CREMA)
• Organische cacaoproductie, regio Akebou (Progreso / AVSF)
• Schoolgebouwen in Agomé Anédi en Kuma Konda (LCR)
•  Herstel regenwoud door agroforestry, Missahoe Forrest  

(IUCN / LCR)
• Scholing van 500 kansarme kinderen, Région Maritime (IDAY)

6.3 Bestuursverslag

Het bestuur kwam in 2013 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. Op alle bestuursvergaderingen waren directie, project-
manager en office manager aanwezig. 
In elke bestuursvergadering staat een bestedingsgebied centraal 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 € 3,5 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 2013

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 24,9 
miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan 
betreft een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen toekenningen voor projecten in 2013 
en een bedrag van ruim € 2,5 miljoen voor - door het bestuur in beginsel voorgeno-
men - donaties voor de komende jaren (bestemmingsreserves).

7
Financiële 
verslaggeving

Donaties 2006 t/m 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Voorgenomen 
donaties Totaal

Onderwijs € 2.452.755 € 1.089.834 € 1.105.068 € 864.875 € 826.961 € 671.637 € 572.000 € 7.583.130

Kunst € 1.700.210 € 1.086.669 € 983.000 € 908.193 € 854.000 € 839.755 € 1.235.000 € 7.606.827

Natuur € 1.748.000 € 1.283.450 € 1.214.000 € 879.500 € 896.495 € 149.961      € 170.000 € 6.341.406

Lepra € 700.000 € 427.066 € 469.501 € 403.665 € 462.160 € 29.147    € 599.048 € 3.090.587

Overig € 327.500 - - - - - - € 327.500

Totaal € 6.928.465 € 3.887.019 € 3.771.569 € 3.056.233 € 3.039.616 € 1.690.500 € 2.576.048 € 24.949.450
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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 beleggingsbeleid 
waarbij tussen de 60% en 80% van het vermogen in vastrentende 
waarden wordt belegd. Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 
20-40%) betreffen over het algemeen wereldwijde indexfondsen. Wij 
beleggen niet in individuele aandelen. Maximaal 5% van het vermo-
gen 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 2013 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 onafhankelijke 
deskundigen. 
 

7.4 Beleggingsresultaten 

In het jaar 2013 heeft het vermogen van de Turing Foundation  
€ 2.493.212 opgeleverd aan renteopbrengsten en overig rendement. 
Dit resultaat bestaat uit € 129.352 renteopbrengsten op liquiditeiten, 
€ 255.216 aan dividend, € 469.852 aan rente op securities, € 79.426 
aan gerealiseerde en € 1.688.717 aan ongerealiseerde koersresultaten, 
hetgeen in totaal een rendement opleverde van 6,29% op de totale 
portfolio. Het beleggingsresultaat is daarmee lager dan onze bench-
marks (met een gewogen gemiddelde) van 9,63%. 

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

Boekwaarde 1 januari 2013 € 22.694.081 € 6.672.061 € 99.732 € 595.851 € 30.061.725

Totale aankopen € 10.169.119 € 9.524.416 € 23.928.517 - € 43.622.052

Totale verkopen € -14.512.720 € -5.566.110 € -24.028.249 € -23.574 € -44.130.653

Ongerealiseerde waardedalingen € 619.062 € 1.072.873 € 29.886 € -33.104 € 1.688.717

Boekwaarde per 31 December 2013 € 18.969.542 € 11.703.240 € 29.886 € 539.173 € 31.241.841

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

Verdeling beleggingsportefeuille

Beleggingen 31-12-2013 31-12-2012

Obligaties € 18.969.542 48% € 22.694.081 57%

Aandelen € 11.703.240 29% € 6.672.061 17%

Valutacontracten € 29.886 0% € 99.732 0%

Alternatives / overige fondsen € 539.173 1,5% € 595.851 1,5%

Deposito’s en andere liquiditeiten € 8.420.809 21% € 9.595.635 24%

Liquide middelen € 105.409 0,5% € 256.319 0,5%

Totaal € 39.768.059 100% € 39.913.679 100%



68 69

7.5 Jaarrekening

Verkorte Balans*

Activa Ultimo 2013 Ultimo 2012

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 83.891 € 104.552

Totaal vaste activa € 83.891  € 104.552

Vlottende Activa

2. Effecten € 39.662.652 € 39.657.360

3. Vorderingen € 228.972 € 299.795

4. Liquide Middelen € 105.409 € 256.319

Totaal vlottende activa € 39.997.033 € 40.213.474

Totaal activa € 40.080.924 € 40.318.026

Passiva Ultimo 2013 Ultimo 2012

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves € 2.576.048 € 1.959.395

Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 36.962.160 € 37.114.448

Totaal eigen vermogen € 39.538.208 € 39.073.843

Schulden op korte termijn

6. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 320.184 € 763.813

7. Overlopende passiva € 222.532 € 480.370

Totaal schulden op korte termijn € 542.716 € 1.244.183

Totaal passiva € 40.080.924 € 40.318.026

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 13 mei 2014 over de volledige jaarrekening. De volledige jaarrekening 2013 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 

toekenningen aan organisaties opgenomen waarvan het bestuur 
wel een besluit tot toekenning heeft genomen, maar waarvan de 
verplichting nog niet onherroepelijk aan de ontvangende organisa-
tie is toegezegd.

•  Overig (vrij) besteedbaar vermogen: het gedeelte van het eigen 
vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belem-
mering 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 2013 € 242.042, dit is 11,8% van de 
totale lasten. 

Verkorte Staat van Baten en Lasten*

Baten: Budget 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012

8. Inkomsten uit schenkingen € 30.000 € 27.680 € 26.624                       

9. Financiële baten - € 2.493.212 € 2.064.230

Totale baten € 30.000 € 2.520.892 € 2.090.854

Lasten Budget 2013 Realisatie 2013    Realisatie 2012

10. Personeelskosten € -175.000 € -179.222 € -184.339

11. Afschrijvingen op vaste activa € -27.250 € -25.833 € -25.436

12. Verstrekte donaties € -3.500.000 € -1.690.500 € -3.039.616

13. Overige lasten € -166.100 € -160.972 € -154.171

Totale lasten € -3.868.350 € -2.056.527 € -3.403.562

Saldo baten minus lasten € -3.838.350 € 464.365 € -1.312.708

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 13 mei 2014 over de volledige jaarrekening.  De volledige jaarrekening 2013 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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Colofon
Redactie en tekst Turing Foundation, Gert van Exel

Uitgave Turing Foundation
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam
Tel +31 (0)20 520 00 10
Fax +31 (0)20 625 56 67

www.turingfoundation.org

Ontwerp Jean N. Haasbroek
Gebaseerd op een ontwerp van En/Of ontwerp & communicatie

Druk Libertas

Papier Arctic White

Foto cover Museum Boijmans van Beuningen / Brancusi, Rosso en Man Ray,

Gert Jan van Rooij, Amsterdam

De overige afbeeldingen in dit jaarverslag zijn beschikbaar gesteld door 

projectpartners of gemaakt door de staf van de Turing Foundation.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status

RSIN (Fiscaal nummer): 81 61 09 229

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 34252769
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Herengracht 514

1017 CC  Amsterdam

Tel +31 (0)20 520 00 10

www.turingfoundation.org

Marino Marini, Museum De Fundatie
Een van de in 2013 door de Turing Foundation 

ondersteunde kunstprojecten

Vergroeningsproject in de Sahel, Niger
Een van de in 2013 door de Turing Foundation 

ondersteunde duurzame natuurprojecten

IDEAL onderzoek
Een van de in 2013 door de Turing Foundation 

ondersteunde onderzoeksprojecten

Onderwijs voor vrouwen en meisjes in Kinshasa, D.R. Congo
Een van de in 2013 door de Turing Foundation 

ondersteunde onderwijsprojecten

Kunst

Natuur

Lepra

Onderwijs
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