
Jaarverslag Turing Foundation 2007

De Turing Foundation is een nieuw  
vermogensfonds dat in 2006 werd 
opgericht door Pieter Geelen en zijn 
vrouw uit de opbrengsten van de 
beursgang van TomTom. In Nederland 
financiert de Turing Foundation poëzie, 
klassieke muziek en tentoonstellingen 
in musea. In ontwikkelingslanden  
ondersteunt de stichting projecten  
op het gebied van onderwijs, natuur
bescherming en leprabestrijding. 
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Voor u ligt een verslag van het eerste jaar van het bestaan 
van de Stichting Turing Foundation. Nu vereist het enige 
dichterlijke vrijheid om te spreken over ‘het eerste jaar’.  
Er is namelijk nogal wat voorwerk gedaan in 2006, dat in 
oktober 2006 culmineerde in een voltallig bestuur, een 
directie, een mooi verbouwd en ingericht kantoor, en de 
officiële Goede Doelenstatus. Ook de schenking en de 
eerste toekenningen vielen nog in 2006, en zo hadden wij 
op zijn zachts gezegd een vliegende start van het jaar 2007. 

In de tijd dat mijn vrouw en ik besloten het uit de beurs
gang van TomTom verkregen vermogen in een stichting te 
stoppen, dachten wij enigszins naïef dat je met zoveel geld 
gemakkelijk meerdere doelen kunt nastreven. Wij kozen er 
vier: onderwijs, kunst, leprabestrijding en natuurbescher
ming. En dan vonden we nog dat we ons inhielden.

Ondertussen is ons natuurlijk duidelijk geworden dat we 
in feite vier stichtingen in het leven hebben geroepen.  
Voor elk werkterrein zijn er netwerken en contacten, elk 
werkterrein heeft een eigen jargon, voor elk werkterrein 
moet beleid worden vastgesteld, een aanpak worden 

bedacht, een website worden opgezet, een aanvragen
stroom worden behandeld.

We zijn de bestuursleden dan ook bijzonder dankbaar 
voor hun enorme inzet, voor het bijwonen van tal van 
oriënterende gesprekken met specialisten op de verschil
lende werkterreinen, het doorploeteren van telefoonboek
dikke bestuursdocumenten en het helpen vaststellen van 
een gezond en doordacht beleid voor, zoals gezegd, niet 
één, maar vier totaal verschillende goede doelen.

In abstracte zin is het vaststellen van het stichtingsbeleid 
natuurlijk een intensieve maar opbouwende en plezierige 
bezigheid. Het bestuur gaat bij zichzelf te rade wat het 
precies wil bereiken, en waarom. Waar het van droomt, 
waar het in de toekomst met trots op hoopt terug te zien. 
Er mag (er moet) in deze fase nog heel subjectief geoor
deeld worden. Eenmaal nauwkeurig geformuleerd, wordt 
het beleid echter een handvest voor de directie en haar 
medewerkers, en wordt het zo objectief mogelijk toege
past. Op echte aanvragen. Dan wordt het allemaal wat 
minder abstract. Wij prijzen ons gelukkig dat we enkele 

zwaargewichten uit de goede doelenwereld hebben weten 
te strikken voor de directie, want het is aan hun professio
naliteit en de onderlinge goede werkrelatie te danken dat 
het beleid heen en weer is beargumenteerd en is bijge
schaafd totdat we vol overtuiging kunnen zeggen dat we 
niet alleen met de toekenningen tevreden zijn die uit het 
beleid volgen, maar ook met de afwijzingen.

Er wordt ons wel eens gevraagd of we verwachten dat 
andere vermogenden ons voorbeeld zullen volgen. We 
hebben geen idee. We kunnen het wel iedereen aanraden. 
Opbouwende bezigheden zijn altijd bijzonder. Nu kun je 
gelukkig op vele manieren opbouwend bezig zijn, bijvoor
beeld in het bedrijfsleven. Maar de goede doelen zijn op 
een belangrijk punt uniek: de continue ontmoetingen met 
bevlogen mensen, mensen die vol overgave en passie een 
bijzonder doel nastreven, mensen die een stukje wereld 
nemen en het beter en mooier maken, dat soort ontmoe
tingen geeft een enorme positieve energie die zijn weerga 
niet kent.

Pieter en Françoise Geelen, oprichters Turing Foundationvoorwoord
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Hoofdstuk 1 
De oprichting



1.1 Inleiding
De Stichting Turing Foundation is op 25 juli 2006 opge
richt door Pieter Geelen – en zijn vrouw Françoise – met 
opbrengsten die hij als medeoprichter verkreeg bij de 
beursgang van het navigatiebedrijf TomTom NV. De 
stichting ontving bij oprichting een schenking van € 100 
miljoen, waarvan zij jaarlijks circa € 5 miljoen gebruikt om 
significante bijdragen te leveren aan haar doelstellingen  
op het gebied van onderwijs, leprabestrijding, natuur
bescherming en kunst.

1.2 Statutaire doelstelling
De Turing Foundation heeft haar statutaire zetel te 
Amsterdam. Het dossiernummer bij de Kamer van 
Koophandel is 34252769. Op 5 oktober 2006 erkende de 
Belastingdienst de Turing Foundation als een ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’. Met het verkrijgen van de ANBI 
status werd de oprichting van de Turing Foundation als 
goede doelenstichting een feit. In 2007 is de ANBIstatus 
omgezet in de ANBIstatus voor ‘onbepaalde tijd’.

De statutaire doelen van de stichting zijn: 
•  het financieel en anderszins verlenen van steun aan 

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

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

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

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

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

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

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

slacht offers.

1.3 Onze naam
De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan 
Turing (19121954), de Britse wetenschapper die door 
velen wordt gezien als de grondlegger van de moderne 
computerwetenschap. Zijn ‘Turing Machine’ vormt de 
grondslag voor de complexiteitstheorie, zijn ‘Turing Test’ 
is een van de filosofische hoekstenen van de kunstmatige 
intelligentie. Ook hielp hij in de Tweede Wereldoorlog de 
Enigmacode te breken, waarmee Duitse onderzeeërs hun 
communicatie versleutelden.

Alan Turing is altijd een van de helden geweest van Pieter 
Geelen. Toen Geelen na zijn informaticastudie in 1991 
samen met een studievriend een bedrijf opzette, noemden 
zij het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd 
uiteindelijk in 2005 onder de naam TomTom naar de 
beurs gebracht. Uit die opbrengsten werd de Turing 
Foundation opgericht.
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Hoofdstuk 2 
Doelstelling en bestedingen



2.1 Visie, missie, doelstellingen
De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een 
betere wereld en een betere samenleving, nu en in de 
toekomst. Bij alles wat wij doen, willen wij een significant 
verschil kunnen maken en streven we naar duurzame 
resultaten van al onze projecten, klein en groot. 

Wij richten ons op vier onderwerpen: onderwijs, lepra
bestrijding en natuurbescherming in ontwikkelingslanden, 
en kunst in Nederland. 

Hoewel onze vier bestedingsgebieden ver uiteen liggen, 
geloven wij dat veel organisaties en mensen grensover
schrijdend van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 
helpen. Daarom organiseren we regelmatig ontmoetingen 
en zetten we onze persoonlijke en professionele netwerken 
in om mensen en organisaties te verbinden. Ook als deze 
verbindingen niet direct voor de hand liggen.

De Turing Foundation beslist zelf direct over haar beste
dingen en haar beleid, zonder tussenkomst van commis
sies en adviesorganen. De combinatie van succesvolle 
mensen uit het bedrijfsleven en ervaren goede doelen 

professionals in het bestuur en in de directie geeft ons 
voldoende kennis en ervaring om gefundeerde beslissin
gen over de bestedingen te kunnen nemen. Wel weten we 
wanneer we het niet weten: bij twijfel winnen we advies in 
van deskundigen. 

Voordat de Turing Foundation met een nieuwe organisatie 
in zee gaat, worden behaalde en beoogde resultaten 
zorgvuldig geanalyseerd. De Turing Foundation is infor
meel in haar werkwijze. Wij streven naar direct, intensief 
en persoonlijk contact met de mensen met wie wij 
samenwerken. Wel zijn we zakelijk, kritisch en resultaat
gericht. 

2.2 Bestedingsbeleid
De Turing Foundation realiseert haar doelen via partner
organisaties die projecten uitvoeren die daar direct aan 
bijdragen.

Algemene criteria die wij voor iedere organisatie hanteren 
zijn:
•  wij financieren alleen controleerbare projecten, met een 

duidelijke tijdsafbakening;
•  wij financieren alleen projecten waarbij wij een signifi

cant verschil kunnen maken;
•  toekenningen worden gedaan zonder onderscheid naar 

geloof, geslacht, ras of politieke overtuiging;
•  toekenningen worden alleen gedaan aan goede doelen die 

geen banden hebben met extremistische organisaties.

De Turing Foundation is een jonge, lerende organisatie. 
Beleid, criteria en aanpak kunnen daarom nog veranderen. 
Iedere relevante wijziging in beleid en aanpak wordt direct 
via de website en aan belanghebbenden gecommuniceerd. 

Bij de Turing Foundation komen projecten op allerlei 
manieren binnen. Meestal zoeken organisaties zelf 
contact. Daarnaast benaderen wij zelf regelmatig organi
saties, die wij soms uitnodigen om een aanvraag te doen. 

De directie toetst iedere aanvraag aan beleid en beste
dingscriteria. Een aanvraag omvat minimaal een advies 
van de directie, een uitgebreide projectbeschrijving en 
begroting, en is voorzien van meerjarige strategische, 
financiële en marketing gegevens. 
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Tijdens de bestuursvergadering wordt het project bespro
ken en wordt de aanvraag al dan niet – ten dele – gehono
reerd. De dag na de bestuursvergadering neemt de directie 
contact op met de aanvragende partij over de uitslag. Bij 
een positieve afloop ontvangt de organisatie een formele 
toekenningsbrief met daarin de voorwaarden, tussentijdse 
evaluatiepunten en vereisten voor het eindverslag. 

Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 
90% van het toegezegde bedrag direct ter beschikking. De 
resterende 10% wordt overgemaakt na goedkeuring van 
het inhoudelijke en financiële eindverslag. Bij toekennin
gen van € 25.000 of hoger vraagt de Turing Foundation 
een accountantsverslag van het totale project. Bij meer
jarige toekenningen spreekt het bestuur de intentie uit  
tot een eindige, meerjarige financiering, en wordt aan de 
hand van de evaluaties besloten of deze intentie wordt 
bekrachtigd. 

Details over toekenningen worden zo snel mogelijk na de 
bestuursvergadering op de website geplaatst, zodat al 
onze bestedingen direct en voor iedereen inzichtelijk zijn. 

We streven ernaar om in ieder geval een korte beschrijving 
van zowel het project als van de uitvoerende organisatie te 
geven, bij voorkeur met weblinks, logo en foto, en om te 
vermelden hoeveel is toegekend en voor hoeveel jaren er 
in principe is toegekend.

De Turing Foundation kent vier bestedingsgebieden met 
elk een eigen bestedingsbeleid en een eigen budget (zie 
hoofdstuk 2). Voor het beleid per deelgebied verwijzen wij 
naar de navolgende paragrafen:

•  Onderwijs (zie paragraaf 2.4)
•  Natuur (zie paragraaf 2.5)
•  Kunst (zie paragraaf 2.6)
•  Lepra (zie paragraaf 2.7)

In 2007 ontvingen wij in totaal 392 aanvragen. 

figuur – totaal 392 aanvragen

 Kunst (32%)

 Lepra (3%)

 Natuur (14%)

 Onderwijs (42%)

 Overig (9%)

2.3 Overige projecten
De Turing Foundation heeft een aantal toekenningen 
gedaan dat niet meer onder de eerder beschreven beleids
terreinen kan worden gecategoriseerd, meestal omdat het 
beleid sinds de toekenning verder is aangescherpt. Hierna 
volgt een overzicht van overige donaties, zoals in 2006 en 
2007 gedaan: 

Jazz Impuls
De Turing Foundation droeg € 20.000 bij aan de 130 Jazz 
Impuls dubbelconcerten 2007/2008, om in alle hoeken 
van het land een groter publiek met jazz te confronteren 
en hen (tenslotte) daarvoor ook te interesseren. De 
Stichting Jazz Impuls programmeert jazz in theaters in het 
hele land, waarmee publiek wordt bereikt voor jazz dat 
minder snel een ander type podium zou bezoeken. Deze 
toekenning stamt uit de tijd dat Jazz nog expliciet onder 
het muziekbeleid van de Turing Foundation viel. Onder
tussen richt de Turing Foundation zich uitsluitend op 
(hedendaagse) klassieke muziek.
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Seven Bridges Jazz Festival
De Turing Foundation droeg € 7.000 bij aan het Seven 
Bridges Jazz Festival, een Amsterdams zomerfestival, als 
impuls om de fondsenwerving te kunnen professionalise
ren. Net als de toekenning aan Jazz Impuls stamt deze 
toekenning uit de tijd dat Jazz nog expliciet onder het 
muziekbeleid viel. 

War Trauma Foundation
Hoewel de doelstellingen van de War Trauma Foundation 
nauwelijks overlap hebben met die van de Turing Founda
tion, heeft de Turing Foundation in haar opstartfase 
besloten tot een eenmalige toekenning van € 25.000. De 
War Trauma Foundation heeft de gelden gebruikt voor het 
verlenen van hulp aan slachtoffers van geweld in Burundi, 
de Democratische Republiek Congo en Tanzania.

Kunst voor Pro Seniore verpleeghuis
In 2007 deed de Turing Foundation een toekenning van 
€ 1.500 voor de aanschaf van enkele kunstwerken door een 
verpleeghuis. Ondertussen is besloten het genieten van 
schilderkunst uitsluitend te ondersteunen via de musea.

Hans Kox CD-Opname
In 2007 kende de Turing Foundation een bedrag van 
€ 8.000 toe om nooit eerder uitgegeven muziek van 
componist Hans Kox op CD vast te leggen. Het stichtings
beleid beperkt zich tegenwoordig uitsluitend tot live 
muziekuitvoeringen.

Stichting 4 mei concert
Met een eenmalige donatie van € 5.000 steunde de Turing 
Foundation het educatieve programma van het 4 mei 
concert in het Concertgebouw van Amsterdam. Omdat 
herdenken (en niet de muziek zelf ) de kern was van deze 
activiteit, rangschikken wij deze toekenning niet onder 
ons reguliere muziekbeleid.

Toelage dorpsoudste, Benin
Toelage van € 1.000 per jaar ter ondersteuning van de 
dorpsoudste van een dorp bij Cotonou in Benin, die een 
brede verantwoordelijkheid draagt binnen de dorps
gemeenschap.
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Onderwijs Wij willen kinderen en  
jongeren in ontwikkelingslanden  
onderwijs bieden dat hen structureel 
helpt, onafhankelijker en zelfstandiger 
maakt, en hen beter in staat stelt een 
bijdrage te leveren aan hun eigen,  
lokale gemeenschap. 



2.4.1 Onderwijsbeleid
In 2006 en 2007 is gekozen voor het verbeteren van de 
toegang tot onderwijs in ontwikkelingslanden. Hierbij 
richtte de Turing Foundation zich op:
•  het bouwen van scholen in ontwikkelingslanden;
•  het bijdragen aan lesgelden of lesmaterialen.

Gedurende het jaar 2007 is er toegewerkt naar specifiekere 
beleidskeuzes voor onze onderwijsbestedingen. Het 
navolgende beleid geldt vanaf eind 2007:

Wij streven naar het verbeteren van de toegang tot kwalita-
tief goed onderwijs in ontwikkelingslanden en richten ons 
daarbij op:
•  basisonderwijs (vanaf 6 jaar);
•  voortgezet onderwijs;
•  en als specifiek aandachtsgebied: beroepsonderwijs.

Geografisch geven wij vanaf eind 2007 prioriteit aan 
 projecten in: 
•  WestAfrika: Niger, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, 

Ghana, Kameroen; 

•  Afrika – Grote Merengebied: D.R.Congo, Kenia,  
Tanzania; 

•  ZuidAzië: Afghanistan, Pakistan, Bangladesh; 
•  Zuidoost Azië: Cambodja, Laos.

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

2.4.2 Onderwijsbestedingen
In 2007 hanteerde de Turing Foundation geen open 
aanvraagsysteem voor onderwijsprojecten. De directie 
benadert organisaties en initiatieven rechtstreeks en 
nodigt deze uit om een aanvraag in te dienen. Via de 
website wordt wel uitgenodigd om ons schriftelijk op  
de hoogte te houden van relevante activiteiten. 

Toch ontving onderwijs in 2006 en 2007 de meeste 
spontane aanvragen, in totaal 163. Al deze informatie 

heeft ons een goed inzicht gegeven in de grote hoeveel
heid van en diversiteit in initiatieven die er vanuit Neder
land worden ontplooid op het gebied van onderwijs in 
ontwikkelingslanden. 

figuur – onderwijs 163 aanvragen 20072.4
doelstelling onderwijs 
De Turing Foundation 
wil kinderen en jongeren 
in ontwikkelingslanden 
onderwijs bieden dat hen 
structureel helpt, onaf
hankelijker en zelfstandi
ger maakt, en hen beter 
in staat stelt een bijdrage 
te leveren aan hun eigen, 
lokale gemeenschap.

 Afwijzingen (44%)

 Toekenningen (17%)

 In behandeling (39%)
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Basisschool met onderwijzershuis in 
Idi (Atjeh), Indonesië 
De Stichting Zicht Op Toekomst 
(ZOT) voert hulpprogramma’s uit 
in Indonesië. De organisatie richt 
zich voornamelijk op scholenbouw 
in gebieden waar de infrastructuur 
verwoest is. Bijvoorbeeld in Atjeh, een 
gebied dat zwaar heeft geleden onder 
de tsunami van 2004 en de militaire 
conflicten van de afgelopen jaren. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 50.000 als dekking van 40% 
van de kosten voor de bouw en 
inrichting van een basisschool met 
onderwijzershuis in Idi. De school is 
tijdens een grote ceremonie feeste-
lijk geopend op 30 augustus 2007 in 
aanwezigheid van Milou Halbesma. 
Het project is naar volle tevredenheid 
afgerond.

Steun aan scholen in Noordwest 
Thailand 
Stichting Samsara organiseert 
kleinschalige projecten om het 
onderwijs te verbeteren in het district 
Mae Sariang in Noordwest Thailand. 
Hier krijgen 25.000 kansarme 
kinderen onderwijs op 178 scholen. 
De kinderen komen uit veraf gelegen 
arme bergdorpjes van de Karen en 
Hmong Hill Tribes. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 22.000 voor schoolboeken 
voor de 15 armste scholen in de 
districten Mae Sariang, Mae Lanoi en 
Sop Moei en om slaapzalen, kantines 
met keuken en toiletten te bouwen 
voor de twee meest geïsoleerde 
scholen van Thailand (de Cho Si Deu 
Nua School en de Huay Muang 
school). De bouw en renovatie waren 
eind 2007 nog in voorbereiding, de 
schoolboeken zijn begin 2008 
geleverd aan de scholen.

School voor straatkinderen in  
Lombok, Indonesië 
De Stichting Peduli Anak zet zich in 
voor straatkinderen op het eiland 
Lombok in Indonesië. De stichting 
bouwt daar drie opvanghuizen en 
een school. De maximale capaciteit 
bedraagt 144 (voormalige) straatkin-
deren. Naast de opvang van straatkin-
deren wil Peduli Anak uiteindelijk 50 
arbeidsplaatsen creëren. De school 
wordt gebruikt voor het bijscholen van 
de straatkinderen, zodat ze kunnen 
instromen in het reguliere onderwijs.
De Turing Foundation financierde 
in 2006 de kosten voor de bouw en 
inrichting van de school (€ 25.000). 
In september 2007 bezocht Milou 
Halbesma dit project. Het project is 
intussen afgerond en de school is in 
2007 gebruik genomen. 

Vakopleiding houtbewerking,  
Komenda, Ghana 
De Bebo Bakery wil wees- en zwerf-
kinderen in Ghana na een goede 
basisopleiding een vak leren in kleine, 
zelfstandige, rendabele ondernemin-
gen en hen perspectief geven op een 
eigen bedrijfje. De stichting bevordert 
goed en modern basisonderwijs en 
beroepsonderwijs, en biedt boven-
dien kansen voor talentvolle enthou-
siaste startende ondernemers 
(bijvoorbeeld microkredieten). 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 25.000 als dekking van 50% 
van de bouw en inrichting van een 
werkplaats voor de vakopleiding 
houtbewerking in Cape Coast. Dit 
project is inmiddels naar volle 
tevredenheid afgerond. De werk-
plaats is in juli 2007 in gebruik 
genomen met negen arbeids/
opleidingsplaatsen.

Opleidingsaccommodatie, Pakistan 
De Stichting Pakistan Development 
Foundation (PDF) wil kansarme 
jongeren helpen de armoedespiraal 
te doorbreken door het bieden van 
laagdrempelig beroepsonderwijs 
en training en hen te helpen bij hun 
carrière. De PDF bouwt een vocatio-
nal training campus, die opleidingen 
biedt aan kansarme jongeren uit de 
sloppenwijken van Rawalpindi en 
Islamabad. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 50.000 voor de bouw van een 
accommodatie voor de opleiding air-
conditioning/koeltechniek. Volgens 
planning wordt de opleidingsaccom-
modatie opgeleverd in voorjaar 2008.

Educational Resource Center, 
Komenda, Ghana 
ToBe Worldwide zet Educational 
Resource Centres op in achtergebleven 
gebieden in Ghana. De centra bieden 
aanvullende educatieve programma’s, 
om broodnodige vaardigheden te leren 
waarin het reguliere onderwijs niet 
voorziet. Doel is het vergroten van de 
schoolparticipatie van kinderen van 6 
tot 15 jaar en het verbreden van het 
blikveld van de jongeren. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 50.000 als deelfinanciering van 
de bouw van een Educational Resource 
Centre op het platteland van Komenda, 
Ghana. Dit project is uitgesteld tot 
2008 vanwege juridische perikelen die 
spelen rond het eigendom van de 
grond waarop gebouwd zal worden.
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Kansarme jongeren helpen door 

het bieden van laagdrempelig 

beroepsonderwijs.
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2.4.2.1 Het bouwen van scholen
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Bouw van een school in Kenenkou, 
Mali 
De Nederlandse Stichting Mali en 
haar vaste Malinese partner Solisa 
steunen samen de bevolking in de 
heuvels rond de stad Bamako in 
Mali. Eén project betreft de bouw van 
een school voor voortgezet onder-
wijs in het dorp Kenenkou met een 
capaciteit van zo’n 300 leerlingen. 
Binnen een paar uur reizen is de 
enige onderwijsfaciliteit een bouw-
vallige basisschool, waar momenteel 
350 kinderen onderwijs krijgen in  
drie leslokalen. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 35.000 voor de volledige bouw 
en inrichting van de nieuwe school 
die is opgeleverd in  
februari 2008.

Praktijklokaal Textiel en Tekenlokaal 
Bouwkunde/Techniek, Moengo, 
Suriname 
Stichting STOOM helpt met het 
verbeteren van scholen in het 
Surinaamse district Marowijne. Eén 
project betreft de verbetering van de 
Barronschool, de enige school voor 
beroepsonderwijs in Moengo, die 
momenteel de leermiddelen en 
lokalen ontbeert om de 450 leerlin-
gen een goede opleiding te bieden. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 20.000 als dekking van de 
helft van de bouwkosten van een 
tekenlokaal voor de opleiding 
bouwkunde/techniek, en de volledige 
renovatiekosten van het praktijklo-
kaal textiel. In februari 2008 is de 
school bezocht door een contact van 
de Turing Foundation. 

Onderwijscomplex in Yatenga,  
Burkina Faso 
Stichting WOL bouwt in Burkina Faso 
een onderwijscomplex om beroeps-
onderwijs voor plattelandsjongeren 
in de regio te ontwikkelen. WOL wil 
voorkomen dat jongeren opnieuw tot 
analfabetisme vervallen door gebrek 
aan passend vervolgonderwijs. De 
experimentele school annex kennis-
centrum wordt gebouwd in Ouahi-
gouya, de hoofdstad van de provincie 
Yatenga. 
De Turing Foundation neemt in de 
jaren 2007 – 2009 de helft van de 
bouw en inrichting van een school, 
praktijklokalen en omheining van het 
onderwijscomplex voor haar rekening. 
Daartoe is een donatie gedaan van 
€ 86.000 in 2007, en heeft het bestuur 
het voornemen in 2008 en 2009 
respectievelijk € 44.000 en € 20.000 te 
doneren.

Renovatie & Bouw Milalani Primary 
School, Msambweni, Kenia 
Stichting Twiga Education & Coaching 
richt zich op onderwijs in het Msamb-
weni gebied, in Kenia. Zij draagt bij 
aan kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs, en sponsort bovendien 
schoolgeld voor kinderen met 
universiteitspotentie.
De Turing Foundation heeft het 
voornemen in 2008 € 32.000 te 
doneren als dekking van 50% van de 
kosten voor de bouw en renovatie van 
16 klaslokalen voor de Milalani School 
in Msambweni, en aanschaf van 
schoolmeubilair voor 500 leerlingen 
(deze toekenning is onder voorbe-
houd van realisatie van volledige 
dekking van de totale projectkosten).

Uitbreiding van een school in Lomé, 
Togo 
Stichting Een School in Togo bouwde 
een particuliere ‘modelschool’ voor 
300 kinderen in Lomé, Togo. De 
school biedt sinds september 2004 
onderwijs aan kinderen van 6 tot 16 
jaar. De stichting streeft naar een 
hoge kwaliteit van onderwijs, niet 
alleen door bijlessen te geven aan 
leerlingen maar ook door continue 
bijscholing van leraren. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 22.000 als dekking van de 
helft van de kosten om de school uit 
te breiden met nieuwe klaslokalen en 
een bibliotheek, en daarmee de capa-
citeit van de school te vergroten tot 
500 leerlingen. De nieuwe aanbouw 
wordt naar verwachting in de eerste 
helft van 2008 opgeleverd.
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Computerlessen, Filippijnen 
Zone One Tondo Organisation 
(ZOTO) is een volksbeweging die is 
opgericht in 1970 en hulp biedt aan 
kansarme jongeren van 10 tot 24 jaar 
in en rond Manilla. De programma’s 
van ZOTO lopen uiteen van onderwijs 
tot technische en financiële onder-
steuning in het levensonderhoud. 
De Turing Foundation draagt bij aan 
de inrichting van een computerzaal 
(met tien PC’s), en computertrainin-
gen die ZOTO gedurende drie jaar 
organiseert voor 300 jongeren. In 
2007 is daarvoor € 19.000 gedoneerd. 
Voor de jaren 2008 en 2009 heeft het 
bestuur het voornemen € 8.500 per 
jaar te doneren. De computerzaal is in 
september 2007 in gebruik genomen.

Verbetering van onderwijs voor 1500 
kinderen in Balochistan, Pakistan 
Save the Children Nederland werkt 
in Pakistan aan de verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs, en 
aan het toegankelijker maken van 
onderwijs voor meisjes. Het ‘school 
improvement’ project in Balochistan 
zal onder meer tien scholen van ba-
sismaterialen voorzien, onderwijzers 
trainen, ouderraden instellen en extra 
klaslokalen bouwen. Bovendien wor-
den twee basisscholen ge-upgrade 
naar modelscholen voor voortgezet 
onderwijs. 
De Turing Foundation doneert in 
2008 € 80.000 als dekking van de 
volledige projectkosten, en heeft het 
voornemen in 2009 de helft van de 
projectkosten te dekken (€ 20.000).

Educatief programma voor Weeshuis, 
Harumalgoda, Sri Lanka 
De Stichting Weeshuis Sri Lanka 
bouwt en exploiteert een weeshuis in 
Harumalgoda voor 300 weeskinde-
ren. Velen daarvan werden wees als 
gevolg van de Tsunami van 2004. Als 
onderdeel van dit project wordt 
gewerkt aan een educatief program-
ma voor deze 300 kinderen en nog 
200 andere kinderen uit de buurt, 
zodanig dat hun opleiding een kans 
heeft aan te sluiten op de markt en 
de behoeften van het land. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 50.000 voor deze onderwijs-
activiteiten, en heeft het voornemen 
in 2008 en 2009 jaarlijks een zelfde 
bedrag te schenken.

ICT curriculum voor middelbare  
scholen in Tanzania en Kenia 
Het CLASSworks programma van 
Viafrica helpt middelbare scholen in 
Tanzania en Kenia om hun leerlingen 
ICT onderwijs te bieden. De middel-
bare scholen moeten daarvoor zelf 
een aantal initiatieven nemen, zoals 
het regelen van computerlesruimte en 
een basisopleiding ICT voor docenten. 
Viafrica levert en installeert vervolgens 
gratis computers en hardware, en 
verzorgt tegen kostprijs onderhoud 
van apparatuur en vervolgtrainingen 
voor docenten. Momenteel partici-
peren 54 scholen in Tanzania, Kenia 
en Oeganda. De Turing Foundation 
doneerde in 2007 € 27.500 voor het 
CLASSworks programma.

Onderwijs voor 250 straatkinderen in 
Calcutta, India 
De Partnership Foundation probeert 
straatkinderen in India te huisvesten 
in bestaande schoolgebouwen. Model 
voor deze aanpak staat de Loreto 
Sealdah Day School in Calcutta, een 
hoogwaardige particuliere school voor 
1500 meisjes. In deze school werd een 
zogenaamde ‘Rainbow Home’ 
gerealiseerd dat onderdak biedt aan 
250 straatmeisjes, en hen voorziet van 
voedsel, onderwijs, medische zorg en 
liefdevolle begeleiding. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 52.500 als dekking van alle 
onderwijsgerelateerde kosten van dit 
project. Voor de jaren 2008 en 2009 
heeft het bestuur het voornemen om 
respectievelijk bedragen van € 54.000 
en € 56.000 te doneren met dezelfde 
bestemming.
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Onderwijs/voedselprogramma voor 
550 kinderen van de Kianjau Primary 
School, Kenia 
Het Macheo Children’s Centre in  
Thika, Kenia, exploiteert onder andere 
een kindertehuis en steunt boven-
dien de nabijgelegen Kianjau Primary 
School. Iedereen in de Kiandutu 
sloppenwijk mag naar deze school, 
zolang ze een schooluniform dragen. 
De allerarmste kinderen kunnen dit 
uniform niet betalen, en zich niet 
permitteren om elke dag naar school 
te komen: het is namelijk elke dag 
kiezen tussen leren of eten. Dit pro-
ject schenkt daarom alle kinderen een 
uniform, en laat bovendien de school 
elke dag een eenvoudige gratis maal-
tijd verstrekken aan al haar leerlingen. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 29.000 voor dit onderwijs/
voedselprogramma voor 550 kinderen 
van de Kianjau Primary School. Voor 
2008 heeft het bestuur het voorne-
men 50% van de programmakosten 
te dekken (€ 19.500), en voor het jaar 
2009 33% (€ 13.500).
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Onderwijs voor aidswezen en  
straatkinderen in Katutura, Namibië 
Stichting Pappa werkt via de Child 
Development Foundation en zorgt 
dat 100 aidswezen en straatkinderen 
in Katutura, Windhoek, naar school 
kunnen. Stichting Papa zorgt voor 
schoolgeld, uniformen en schoolma-
terialen. Ook bouwt de stichting een 
centrum voor naschoolse opvang. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 19.000 voor de onderwijskos-
ten van 55 kinderen, en heeft tevens 
het voornemen in 2008 en 2009 de 
helft van de onderwijskosten te 
dekken (€ 10.000 per jaar).

Kuloro Skills Training Center, Gambia 
In Kuloro, Gambia, steunt Net4Kids 
in samenwerking met de lokale or-
ganisatie Kaira Nyining Program Area 
een training centrum. Aan het Kuloro 
Skills Training Center kunnen 100 
jongeren tegelijk worden opgeleid in 
vaardigheden zoals batik, tie & dye, 
naaien, zeepproductie, het bereiden 
van voedsel en het bakken van brood. 
De Turing Foundation heeft het voor-
nemen in 2008 € 16.000 te doneren 
als deelfinanciering van de inrichting, 
meubilair, apparatuur, lesmaterialen 
en zonnepanelen voor het centrum, 
de salarissen van het personeel gedu-
rende het opstartjaar (vier leraren, 
caretaker en nachtwaker) en de bouw 
en inrichting van de bakkerij. Na het 
opstartjaar zal het centrum zichzelf 
kunnen onderhouden.

Leermiddelen 42 basisscholen, 
Rwanda 
De Église Épiscopale de Rwanda 
voert het onderwijsproject ‘Ongera 
Ubumenye’ uit in het district Nyama-
gabe in de Zuid Provincie van 
Rwanda. Doel van het project is de 
deelname aan (met name door 
meisjes) en de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs, het 
laatste door bijscholing van de 
onderwijzers. Op de 42 basisscholen 
die betrokken zijn bij het project is 
gebrek aan elementaire leermiddelen: 
schoolbanken, schoolborden, krijt, 
schriften en potloden. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 10.000 om de kosten van de 
helft van deze leermiddelen te 
dekken. Het project is inmiddels naar 
volle tevredenheid afgerond.

Scholing in de sloppenwijk Vila  
Cruzeiro in Rio de Janeiro 
De stichting IBISS komt op voor 
de armste groepen in Brazilië. In 
de sloppenwijken kunnen kinderen 
nauwelijks naar school. Met het 
‘Preparar’ programma probeert IBISS 
hier verandering in te brengen. De 
doelstelling van het project is om 
alle kinderen tussen de 4 en 14 jaar 
uit de sloppenwijken deel te laten 
nemen aan regulier onderwijs. Door 
kinderen bij te scholen, zodat er aan-
sluiting mogelijk is met het regulier 
onderwijs, en hun ouders te onder-
steunen in het verkrijgen van een 
plek op een school in de buurt. De 
Turing Foundation doneerde in 2007 
€ 50.000 voor het Preparar project in 
Vila Cruzeiro, een beruchte sloppen-
wijk in Rio de Janeiro, en heeft tevens 
het voornemen in 2008 en 2009 een 
zelfde bedrag te doneren (€ 50.000 
per jaar) voor dit project.

Lesmateriaal voor basisschool in 
Gambia 
De Kebba Jarju Memorial Nursery  
is een basisschool met ruim 120 
leerlingen in een dorp in het Kombo 
North district in Gambia. De oprich-
ting van de school is ooit gefinan-
cierd door een paar dorpsbewoners, 
die inmiddels een nieuw bestaan 
hadden opgebouwd in Groot-Brittan-
nië. De school ontvangt geen 
overheidssteun en is daardoor 
helemaal afhankelijk van de school-
gelden van de leerlingen en particu-
liere giften. 
De Turing Foundation doneerde in 
2006 € 1.400 voor de aanschaf van 
lesmateriaal en sportartikelen voor 
vijf jaar. Dit project is inmiddels naar 
volle tevredenheid afgerond.

Lesprogramma’s in kindertehuizen, 
Doganovo en Roman, Bulgarije 
De Stichting Kindertehuizen Bulga-
rije steunt vijf kindertehuizen in de 
omgeving van Sofia waar in totaal 
400 (veelal Roma) kinderen verblij-
ven. De stichting helpt de kinder-
tehuizen te renoveren en helpt in  
de voorziening van voeding, kleding, 
linnengoed, medische zorg en  
onderwijs. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 10.000 om lesprogramma’s 
Engels, computergebruik, naaien en 
sportactiviteiten mogelijk te maken 
voor kinderen en jongeren in de 
Doganovo en Vratza kindertehuizen. 
Tevens heeft de Turing Foundation 
het voornemen in 2008 en 2009  
€ 15.000 per jaar te doneren voor 
dezelfde activiteiten.
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Schoolboeken voor ontwikkelings-
landen 
De stichting Read to Grow zamelt 
tweedehands Engels- en Franstalige 
lees- en leerboeken in en stuurt deze 
naar dorpsscholen in ontwikkelings-
landen waar boeken en informatie 
schaars zijn. Read to Grow ontwikkelt 
zich succesvol in Nederland en 
Groot-Brittannië. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 12.000 om het Read-to-Grow 
concept uit te dragen naar andere 
landen binnen Europa, en heeft 
tevens het voornemen om in 2008  
€ 20.000 te doneren voor dezelfde 
activiteit.

Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF 
UAF ondersteunt hoger opgeleide 
vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland bij hun studie en het 
vinden van werk door middel van 
geld, advies en begeleiding. Voor 
studenten die terecht een beroep 
doen op het vluchtelingschap als 
genoemd in artikel 1 van het Vluchte-
lingenverdrag van Genève laat de 
acceptatieprocedure van het UAF toe 
dat zij met de studie kunnen begin-
nen zonder op hun verblijfsvergun-
ning te hoeven wachten. Jaarlijks 
halen ongeveer 300 UAF-studenten 
hun diploma. 
De Turing Foundation schonk in 2007 
€ 50.000, en zal in 2008 en 2009 
jaarlijks € 50.000 aan het UAF 
doneren.

Verbetering beroepsonderwijs in 
Nyakabiga, Burundi 
SOS Kinderdorpen zorgt voor wees- 
en verlaten kinderen. Gezondheids-
zorg en sociale begeleiding, maar 
vooral ook onderwijs en training 
spelen een zeer belangrijke rol. De 
laatste jaren is de stichting daarom 
intensief bezig met beroepsopleidin-
gen in Centraal- en Oost Afrika. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 € 50.000 als bijdrage aan een 
project om de kwaliteit van het on-
derwijs te verbeteren aan het Voca-
tional Training Centre in Nyakabiga, 
Burundi, en om het centrum toe-
gankelijker te maken voor kansarme 
jongeren. De Turing Foundation heeft 
het voornemen in 2008 nogmaals 
€ 50.000 te doneren voor hetzelfde 
project.

Individuele studiebeurzen 
De Turing Foundation doneerde in 
2006 en 2007 € 37.000 per jaar 
(totaal € 74.000) aan United World 
Colleges om het mogelijk te maken 
voor twee talentvolle Antilliaanse 
studenten een opleiding te volgen 
aan het Atlantic College in Wales.
 
In 2006 en 2007 heeft het bestuur 
van de Turing Foundation individuele 
beurzen toegekend aan vijf mensen 
in Nigeria, Togo, Gambia, Haïti en 
Benin. In 2006 en 2007 bedroegen 
de totale kosten daarvoor € 14.090.
Hoewel deze beurzen nog enkele 
jaren zullen doorlopen, heeft het 
bestuur ondertussen een beleids-
besluit genomen om geen nieuwe 
projecten meer toe te kennen die als 
doel hebben een bepaald individu te 
steunen.

Onderwijs en basisfaciliteiten, Liliane 
Fonds 
Liliane Fonds levert persoonsgerichte 
hulp aan kinderen en jongeren met 
een handicap in ontwikkelingslanden. 
Het fonds helpt kinderen op plaatsen 
waar ondanks de armoede onder-
wijs beschikbaar is, maar waar deze 
kinderen door hun handicap geen 
gebruik van kunnen maken. 
De Turing Foundation richtte in 2006 
een Fonds op Naam op en doneerde 
€ 125.000 voor onderwijsgerelateerde 
kindhulp voor ruim 1.300 kinderen, 
en € 125.000 voor basisfaciliteiten 
in Tanguiéta, Noord-Benin, aan te 
wenden in 2006 en 2007. Daarnaast 
heeft de Turing Foundation in 2008 
het Fonds op Naam bij het Liliane 
Fonds aangevuld met € 150.000. De 
Turing Foundation heeft dezelfde 
intentie voor 2009 voor onderwijs-
gerelateerde kindhulp. 
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Natuurbescherming Wij streven naar 
een respectvolle en duurzame omgang 
met de natuur. Respectvol in het belang 
van de natuur zelf. Duurzaam zodat 
voorzien kan worden in de behoeften 
van de huidige generaties, zonder dat  
de mogelijkheden van de komende  
generaties om in hun behoeften te 
voorzien in gevaar komen. 



2.5.1 Natuurbeleid
Binnen de natuurbescherming kozen wij voor de volgende 
twee werkterreinen: 
1.  het beschermen van de kraamkamers van de zee in  

ontwikkelingslanden;
2. duurzame – biologische – landbouw en veeteelt in Afrika. 

Ad 1. Kraamkamers van de zee 
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk. 
De visstand loopt zeer snel terug, voornamelijk door 
overbevissing en bijvangst. De kraamkamers van de zee – 
de koraalriffen en bepaalde kustgebieden – zijn die gebie
den waar zich de hoogste concentraties leven en biodiversi
teit bevinden. Met deze focus hopen we uiteindelijk een zo 
groot mogelijke totale bijdrage te leveren aan de bescher
ming van al het leven in de zee. 

In onze aanpak kiezen wij voor een strategische keten
benadering, door een combinatie van onder meer:
•  lobby op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau;
•  invoering van duurzame visserij;
•  het instellen van beschermde zeegebieden (Marine  

Protected Area’s en ‘nofishing zones’);

•  samenwerking met bedrijven;
•  het bewerkstelligen van veranderingen in het koop

gedrag van de consument, lokaal en wereldwijd. 

Ad 2. Duurzame landbouw en veeteelt
Wij zetten ons in voor duurzame landbouw en veeteelt in 
Afrika met als uiteindelijk doel natuurbehoud. Projecten 
die de producenten helpen om over te gaan tot duurzame 
landbouw en veeteelt zijn vaak kleinschalige initiatieven, 
die rekening houden met de economische, sociale en 
culturele belangen van de lokale bevolking. Deze betrok
kenheid van de lokale gemeenschappen vormt een cruciaal 
onderdeel voor een langdurig resultaat. Al deze kleine 
projecten samen kunnen op lange termijn een groot 
verschil maken voor de natuurbescherming in een bepaald 
gebied. 

Aanpak en toekenningen
Natuurbescherming is een kwestie van lange adem. Om 
deze reden wordt geen open aanvraagsysteem opgezet en 
zijn wij zelf op zoek gegaan naar betrouwbare partners 
met een groot netwerk en goede resultaten. Zo kwamen 
we onder meer uit bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) en 

IUCN NL, de Nederlandse tak van IUCN The World 
Conservation Union, de mondiale koepel van  
natuurorganisaties. 

2.5.2 Natuurbestedingen
In 2007 ontvingen wij 53 natuuraanvragen.

figuur – natuur 53 aanvragen 2007
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bescherming  
De Turing Foundation 
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natuur zelf en duurzaam 
zodat voorzien kan worden 
in de behoeften van de  
huidige generaties, zonder 
dat de mogelijkheden van 
de komende generaties om 
in hun behoeften te voor
zien in gevaar komen. 
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De bescherming van de Koraaldriehoek in Zuidoost Azië
Geen enkele plek op aarde huisvest een zodanig grote biodi-
versiteit als de Koraaldriehoek in Zuidoost Azië. De driehoek 
beslaat bijna 6.000.000 km2 en strekt zich uit over Indone-
sië, de Filippijnen, Maleisië en Papoea Nieuw Guinea. De 
driehoek is een ware kraamkamer van de zee, 75% van alle 
koraalsoorten en meer dan 3.000 verschillende soorten vis 
komen in de Koraaldriehoek voor. Overbevissing, destructieve 
visserij, de opwarming van de aarde, ontwikkeling van kusten 
en vervuiling van de zee bedreigen dit gebied. 
 
Het (Wereld Natuur Fonds) WNF start hier een van haar 
grootste en meest ambitieuze projecten, en wil een nieuw lan-
ge termijn model ontwikkelen voor het duurzaam beheer van 
de Koraaldriehoek. Het einddoel van dit project is uiteindelijk 
het redden van kraamkamers van de Koraaldriehoek, die van 
levensbelang zijn voor het behoud van een gezond ecosys-
teem in de oceanen en aan de kusten – en voor de miljoenen 
huishoudens die daarvan afhankelijk zijn. Dit vereist een 

scala aan geïntegreerde initiatieven die de verschillende 
bedreigingen gelijktijdig adresseren en die elkaar versterken, 
onder leiding van een internationaal opererend ‘Coral Triangle 
Team’. 

Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om tot en met 
2012 in totaal drie miljoen euro bij te dragen aan dit project  
(€ 500.000 per jaar). Voor 2007 werd de eerste € 500.000 
overgemaakt. Per jaar wordt op basis van de evaluaties  
bekeken of de volgende € 500.000 wordt uitgekeerd.

Het Koraaldriehoekproject bestaat uit zes deelprojecten, 
waarin alle initiatieven samenkomen. De projecten hebben 
verschillende looptijden. Alle genoemde deelbudgetten wor-
den gefinancierd uit de jaarlijkse voorgenomen toekenning 
van € 500.000, zoals hierboven genoemd.

a. Duurzame financiering van  
beschermde zeegebieden
Er zal een fonds worden opgezet  
voor het initiëren en beheren van 
beschermde zeegebieden in de 
Koraaldriehoek: in totaal 50.000 km2 
koraalrif, 50.000 km2 mangroves, en 
op open water 500.000 km2 broed-
gebieden en trekroutes van belang-
rijke vissoorten. Het fonds helpt met 
het opstarten van de duurzame 
financiering en kan waar nodig 
inspelen op urgente behoeften. 
De Turing Foundation heeft de 
intentie om tot 2012 in totaal 
€ 600.000 bij te dragen aan dit fonds.

b. Beschermen broedgebieden en 
inperken bijvangst van de tonijn
Tonijn levert voedsel en inkomsten 
voor tientallen miljoenen mensen in 
de Koraaldriehoek en vervult een 
cruciale rol in de ecologie van de 
koraalriffen. De regeringen in de 
Koraaldriehoek onderkennen dat hun 
visgebieden een bron van voedsel en 
inkomsten kunnen vormen, zolang ze 
op de juiste manier worden beheerd. 
De laatste twintig jaar is er echter 
sprake van structurele overbevissing. 
Dit project werkt met de zakelijke 
sector en de regering aan strategieën 
en oplossingen om de teloorgang van 
de tonijnproductie in de Koraal-
driehoek te voorkomen. 
De Turing Foundation heeft de 
intentie om in totaal € 650.000 bij te 
dragen aan dit deelinitiatief, dat tot 
2010 zal lopen.

c. Verantwoorde handel in koraalvis
Dit initiatief streeft een herstel na 
van de populatie van koraalvissen, en 
een reductie van destructieve vistech-
nieken (zoals vissen met dynamiet). 
Zo zal bijvoorbeeld in de visserijbran-
che (voornamelijk in Hong Kong) 
een Trade Association worden 
opgezet om verantwoorde handel in 
vis te bevorderen, en tegelijkertijd 
neemt het WNF initiatieven om 
consumenten aan te sporen alleen 
gekeurmerkte MSC-vis te kopen.
De Turing Foundation heeft de 
intentie om in totaal € 300.000 bij te 
dragen aan het LRFTT (Life Reef Fish 
Trade Transformation)-initiatief, dat 
tot 2010 zal lopen.

1 3
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2.5.2.1 Kraamkamers van de zee

Einddoel is het redden van de 

kraamkamers in de Koraal-

driehoek.
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Resultaten 2007 
Het eerste projectjaar stond voor het 
WNF vooral in het teken van strategie-
ontwikkeling, het zoeken van partners, 
het werven van fondsen en lobby op het 
hoogste niveau om het belang van de 
Koraaldriehoek wereldwijd op de agenda 
te zetten. En met succes, op de Klimaat-
conferentie in Bali werden de eerste 
concrete resultaten geboekt: het belang 
van het behoud van de Koraaldriehoek 
wordt nu door de leiders van de landen 
gelegen in de Koraaldriehoek publiekelijk 
onderkend, evenals door de leiders van 
Australië en Amerika. Ook zijn concrete 
financiële toezeggingen voor het project 
gedaan door de Asian Development 
Bank en de Global Environment Facility. 
Inhoudelijke partners in het project zijn 
gevonden in Conservation International 
en de Nature Conservancy. Twee 
organisaties met grote expertise en 
netwerken in de regio. In 2008 is het 
Koraaldriehoek team klaar om te 
beginnen met het uitvoeren van de 
gekozen strategie. 

e. Weerstaan negatieve invloed  
klimaatverandering
De opwarming van de aarde is slecht 
voor koraalriffen – het koraal ver-
bleekt, verliest zijn kleuren en sterft 
af. Dit gaat ten koste van het zeele-
ven en de visserij en beperkt de 
toeristische mogelijkheden (een 
belangrijke bron van inkomsten en 
een belangrijke stimulans om het 
koraal te beschermen). 
Het WNF zet zich in om de koraal-
riffen te helpen de negatieve invloed 
van klimaatverandering te weerstaan, 
door te werken aan vermindering van 
storende invloeden, zoals vervuilende 
industrie, toerisme, CO2-emissie en 
visserij.
De Turing Foundation heeft de 
intentie om € 600.000 bij te dragen 
aan dit deelinitiatief, dat tot 2010 zal 
lopen.

f. Nieuwe initiatieven voor de  
Koraaldriehoek
Het Coral Triangle Initiative is een 
dynamisch project. Het is te verwach-
ten dat in de nabije toekomst extra 
activiteiten ontplooid moeten worden 
om het succes van het project als 
geheel te waarborgen. Daar wordt nu 
al voor gebudgetteerd. 
De Turing Foundation onderschrijft 
deze realistische aanpak en heeft de 
intentie uitgesproken om, op 
voorwaarde dat er tegen die tijd 
concrete en goed onderbouwde 
projectplannen worden aangeleverd, 
zich in de toekomst voor € 600.000 
te committeren aan deze vooralsnog 
onbenoemde deelprojecten.

4
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d. Het redden van de zeeschildpad
Van de zeven soorten zeeschildpad-
den die de aarde rijk is, leven er zes 
in de Koraaldriehoek. De dieren 
worden bedreigd door bijvangst en 
door het verdwijnen van legstranden. 
Ze spelen een belangrijke rol in de 
toeristenindustrie en vervullen een 
symbolische functie bij lobby en 
fondsenwerving. Doel is om in 2010 
50% van alle trekroutes, voedergebie-
den en broedplaatsen van zeeschild-
padden beschermd te hebben en de 
bijvangst van zeeschildpadden te 
halveren, door distributie van meer 
dan 300.000 bijvangstvoorkomende 
cirkelhaken onder de vissersvloten.
De Turing Foundation heeft de 
intentie om in totaal € 250.000 bij te 
dragen aan dit deelproject.
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Dungonab Bay en Sanganeb Atoll Marine National Park, 
Sudan
De Stichting African Parks Foundation (APF) helpt Afrikaanse 
regeringen met het behouden, beheren en herstellen van 
Nationale Parken. De stichting regelt fondsen voor de aan-
loopperiode (soms tientallen jaren), zet financieel duurzaam 
parkmanagement op en helpt bij de economisch duurzame 
ontwikkeling van de bevolking in en rond de parken. 

Sanganeb Atoll Marine National Park is de enige Atoll in de 
Rode Zee, en ligt ongeveer 23 km van de kust, in de buurt 
van Port Sudan. Er is nog relatief ongerept koraalrif te 
vinden, inclusief de daarbij horende fauna. Het park beslaat 
ongeveer 25 km2 (250 km2 als de bufferzone rondom wordt 
meegerekend) en is al twee maal genomineerd voor UNESCO 
werelderfgoed. 

Dungonab Bay National Park, beslaat 800 km2 aan dezelfde 
westkust van de Rode Zee en herbergt koraalriffen en eilan-

den met een enorme diversiteit aan leefomgevingen en dier-
soorten, waaronder belangrijke bedreigde soorten zoals de 
dugong (zeekoe). Twee dorpen (waaronder Dungonab) zijn 
binnen de grenzen van het park gevestigd. De betrokkenheid 
van de bevolking en hun duurzame economische ontwikke-
ling vormen een belangrijk onderdeel van de beheersplannen 
van het park. 

De Turing Foundation heeft de intentie uitgesproken om de 
komende vijf jaar in totaal € 1.000.000 bij te dragen aan het 
beschermen en opzetten van duurzaam management van 
deze twee nationale zeeparken (€ 200.000 per jaar). Ieder 
jaar zal op basis van de resultaten en evaluaties de intentie al 
dan niet worden bekrachtigd door het bestuur. 

Resultaat 2007: Dit jaar hebben we de eerste € 100.000 aan 
dit project overgemaakt, in afwachting van het definitief 
rondkomen van de overeenkomst tussen African Parks en de 
Sudanese regering. Dit laatste is tevens de ontbindende voor-

waarde voor de totale financiering.
APF heeft de eerste Turing donatie on-
der meer besteed aan de aankoop van 
een surveillanceboot, de bouw van een 
veldstation en het opstellen van een 
strategisch natuurbehoudplan voor de 
beide zeeparken. Niet alleen om te kun-
nen starten met het project, maar ook 
als extra signaal om alle lokale partijen 
te overtuigen van de intenties van APF.

Ecosystem Management voor de 
Murciellagos Baai, Filippijnen 
Murciellagos Bay ligt in de Koraal-
driehoek, beslaat 8.000 hectare en 
huisvest zeldzame en met uitsterven 
bedreigde vissoorten, schelpdieren en 
zeeschildpadden. De lokale NGO 
‘PARTS’ probeert een deel van de 
koraalriffen, mangrovebossen en 
zeegrasvelden tot Marine Protected 
Area te laten verklaren, zodat illegale 
vispraktijken kunnen worden uitgeban-
nen en het ecosysteem en de visstand 
kunnen herstellen. PARTS werkt aan 
het versterken van de visserij organi-
saties in 24 lokale vissersd orpen en 
investeert in natuureducatie van de 
lokale bevolking. 
De Turing Foundation heeft € 44.000 
bijgedragen aan dit project in 2007. 
IUCN NL is co-financier voor de 
benodigde andere helft voor dit 
project, dat loopt tot juni 2009. 

Duurzaam beheer van de biodiver-
siteit in de Lamit Baai, Filippijnen
De rijke biodiversiteit van Lamit Bay, 
gelegen in de Koraaldriehoek, wordt 
bedreigd door commerciële overbe-
vissing en dynamietvisserij. De lokale 
bevolking, die leeft van visserij en de 
kweek van rood zeewier, werkt samen 
met de lokale NGO ‘NSCL’ om een 
netwerk van 350 hectare aan ‘no-take’ 
zones te beschermen (in de vorm van 
Marine Protected Area’s). Deze 
bescherming van koraalriffen, 
zeegrasgebieden en mangrovebossen 
leidt tot het duurzame beheer van de 
hele baai (50.000 hectare). Training 
van de lokale bevolking en het 
creëren van duurzame alternatieve 
inkomstenbronnen zijn wezenlijke 
onderdelen van het project. 
De Turing Foundation heeft € 44.000 
bijgedragen in 2007, en IUCN NL als 
co-financier de andere helft. Het 
project loopt tot juli 2010. 
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Op verzoek van nationale overheden neemt 

APF, als private partij, het management 

van verwaarloosde nationale natuurparken 

in Afrika op zich.7
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Duurzame landbouw/bosbouw in het 
Missahoe bosreservaat, Togo 
IUCN NL werkt in Togo samen met de 
locale organisatie Les Compagnions 
Ruraux (LCR) aan het herstel van een 
stuk regenwoud. Dit regenwoud is 
ernstig verarmd door menselijke 
activiteiten, maar huisvest nog steeds 
een belangrijke biodiversiteit. Op 
basis van positieve ervaringen uit een 
eerder bosherstelproject zullen 7.000 
mensen in vijf dorpen worden 
betrokken in een project van ‘analoge 
beplanting’ – aanplant die praktisch 
dezelfde functie vervult als regenwoud 
maar deels uit economisch interes-
sante boomsoorten bestaat, zoals 
koffie, ‘pepper tree’ en bepaalde 
soorten fruit. 
De Turing Foundation droeg in 2007 
€ 83.000 bij aan dit project, dat loopt 
tot juli 2009.

Duurzaam beheer van ecosystemen in Afrika
Via het Ecosystem Grants Programme ondersteunt IUCN NL 
organisaties in het duurzame beheer van ecosystemen, op 
basis van de behoeften die zij zelf aangeven. Het Ecosystem 
Grants Programme van IUCN NL financiert jaarlijks meer 
dan honderd kleinschalige projecten vanuit de overtuiging en 
ervaring dat juist vele kleine initiatieven samen – lokaal opge-
start en door lokale mensen uitgevoerd – op de lange termijn 
een groot positief verschil kunnen maken voor het beheer en 
behoud van de natuur. 

De prettige samenwerking rond de IUCN NL projecten in 
Togo, Benin en Mali resulteerden in het voornemen om in de 
jaren 2008, 2009 en 2010 in totaal één miljoen euro beschik-
baar te stellen voor projecten op het gebied van duurzame 
(biologische) landbouw en veeteelt om de druk op ecosyste-
men in Afrika te verminderen. Door dit bestuursvoornemen 
kan IUCN NL efficiënter projecten toekennen. Bovendien kan 
onze intentie als vliegwiel gaan werken om ook andere finan-
ciers te interesseren voor het Ecosystem Grants Programme. 
In de jaren 2008, 2009 en 2010 zal IUCN NL projecten 
voordragen aan de directie. Bij goedkeuring van de projecten 
worden de benodigde bedragen overgemaakt. 

De Turing Foundation is voor IUCN NL de eerste private 
financier die het Ecosystem Grants Programme  
ondersteunt. Samen met de Turing Foundation slaat 
IUCN NL hiermee een nieuwe, fondsenwervende koers in. 

Duurzame kleinschalige landbouw  
in Borgou, Benin 
In een poging de dramatische 
teloorgang van de biodiversiteit in 
Borgou een halt toe te roepen, werkt 
IUCN NL samen met de lokale 
organisatie CRFA aan alternatieve en 
verbeterde landbouwmethodes rond 
het Antisua gemeenschapsbos. De 
lokale bevolking wordt getraind in de 
kleinschalige productie van soja, 
herbebossing, bosbeheer, bijenhou-
derij, pluimveehouderij, crop rotation 
strategieën en de productie van 
kleine zuinige houtbranders. 
De Turing Foundation droeg in 2007 
€ 60.000 bij aan dit tweejarige project 
dat loopt in 2007 en 2008.

Duurzaam beheer van wetlands rond 
het Doro Meer, Mali 
IUCN NL werkt samen met de 
Malinese organisatie DONKO aan 
duurzaam beheer van het Dorormeer 
en aangrenzende vloedvlakten in 
zuidwest Mali. In het projectgebied 
wonen 9.500 mensen in acht dorpen: 
boeren, veehoudende nomaden en 
vissers. DONKO wil deze mensen en 
de lokale autoriteiten bewust maken 
van het belang van duurzaam natuur-
beheer, en hen helpen daarover tot 
gezamenlijke afspraken te komen. 
Daarbij krijgen mensen ondersteuning 
bij het genereren van alternatieve 
inkomsten, bijvoorbeeld door het 
bijdragen van materiaal en kennis  
op het gebied van duurzame groente-
teelt, verduurzaamde visserij en 
boomaanplant. 

De Turing Foundation 
droeg in 2007 € 44.000 
bij aan dit project, dat 
loopt tot juli 2009. 
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2.5.2.2 Duurzame landbouw en veeteelt projecten in Afrika

Vele kleine initiatieven kunnen samen  

op de lange termijn een groot positief 

verschil maken voor het beheer en  

behoud van natuur in Afrika.
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Kunst Wij willen mensen in  
Nederland laten genieten van poëzie,  
klassieke muziek en schilderkunst.



2.6.1 Kunstbeleid
De Turing Foundation wil mensen laten genieten van kunst 
– in de zin van ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat hoge 
kwaliteit bijdraagt aan het genieten. De kwaliteit van de 
kunst zelf en de manier van presenteren moeten van het 
hoogste niveau zijn. 

Niet iedereen in Nederland weet altijd eenvoudig de weg te 
vinden naar klassieke muziek, musea of poëzie. Daarom 
zijn wij geïnteresseerd in initiatieven die meer mensen 
(weten te) laten genieten, en publiek bereikt dat anders 
minder makkelijk met kunst in aanraking komt. Bijvoor
beeld door een nieuwe activiteit te organiseren, door een 
activiteit op een andere locatie uit te voeren, of door een 
nieuwe of bestaande activiteit toegankelijker te maken, 
bijvoorbeeld qua prijs, openingstijden of vervoer. Een 
gedegen marketingplan om dit te kunnen bereiken is onze 
eis bij iedere aanvraag.

Wij dragen uitsluitend bij aan projecten waarbij mensen in 
Nederland kunnen genieten van kunst, en wel door: 
1. het voordragen of publiceren van Nederlandse poëzie;

2.  het geven van live uitvoeringen van (hedendaagse)  
klassieke muziek;

3. het tentoonstellen van schilderkunst. 

Ad 1. Poëzie
Dagblad Trouw schatte op 15 november 2007 dat van de 
16 miljoen Nederlanders er rond de 500.000 wel eens een 
gedicht schrijven. Die drang om poëzie te schrijven vertaalt 
zich klaarblijkelijk nog niet in de koop van poëziebundels 
of bezoeken aan poëzie festivals en – evenementen. Terwijl 
poëzie juist in deze gehaaste tijd ideaal lijkt: korte, samen
gebalde kwaliteit. Reden voor de Turing Foundation om 
nadrukkelijk te kiezen voor het op allerlei manieren 
stimuleren van de vraagzijde. Wij willen poëzie onderdeel 
laten zijn van het dagelijks leven en wij willen dat de 
mooiste poëzie eenvoudig beschikbaar is voor iedereen. 
Daarbij hebben we nadrukkelijk een voorkeur voor live 
voordrachten en voor publicaties op papier. Wij denken dat 
op deze wijze het beste van poëzie genoten kan worden. 

Ad 2. Klassieke muziek
De Turing Foundation financiert uitvoeringen van (heden

daagse) klassieke muziek en opera. Wij financieren graag 
die muziekuitvoeringen die mensen bereiken die anders 
minder makkelijk met klassieke muziek in aanraking 
komen. Bijvoorbeeld muziekuitvoeringen op onverwachte 
locaties of speciale voorstellingen voor kinderen en 
jongeren. Soms draagt de Turing Foundation ook bij aan 
zeer bijzondere muziekuitvoeringen – het is dan wel 
belangrijk voor ons dat wij daarbij een significant verschil 
kunnen maken.

Ad 3. Musea
Een tentoonstelling is het middel om museale collecties 
toegankelijk te maken voor publiek en om mensen te 
kunnen laten genieten van beeldende kunst. Die tentoon
stellingen waarin veel werken uit buitenlandse en/of privé 
collecties te zien zijn hebben onze voorkeur, zodat mensen 
in Nederland ook kunnen genieten van kunstwerken die 
anders alleen in het buitenland of in privébezit te zien 
zouden zijn. 
We kiezen er voorlopig voor ons te beperken tot ‘hang
kunst’: schilderijen, tekeningen en prenten. Ook projecten 
die de toegankelijkheid van museale collecties op een 

2.6
doelstelling kunst 
De Turing Foundation 
wenst mensen in  
Nederland te laten  
genieten van kunst. 
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andere manier dan via tentoonstellingen bevorderen komen 
in aanmerking. Wij financieren graag de kleine(re) musea, 
omdat het voor deze musea doorgaans lastig is om externe 
gelden te werven bij het bedrijfsleven. Zo kunnen wij ook 
de kleine(re) musea helpen mooie tentoonstellingen te 
presenteren. 

2.6.2 Kunstbestedingen
In 2007 ontvingen wij in totaal 126 kunstaanvragen,  
waarvan 15 voor poëzie, 41 voor muziek en 25 uit de 
musea.

 Muziek (33%)

 Musea (20%)

 Poëzie (12%)

 Overig (35%)

 Afwijzingen (67%)

 Toekenningen (25%)

 In behandeling (8%)

 Afwijzingen (60%)

 Toekenningen (30%)

 In behandeling (10%)

figuur – aanvragen kunst 2007

figuur – musea 25 aanvragen 2007figuur – poëzie 15 aanvragen 2007

figuur – muziek 41 aanvragen 2007

 Afwijzingen (68%)

 Toekenningen (18%)

 In behandeling (14%)
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De Week van de Poëzie 2007 –  
‘De Geboorte’ 
Onder de paraplu van de Week van 
de Poëzie werden in 2007 kleine, 
grote, bruisende of juist ingetogen 
poëzie- en poëzieverwante activitei-
ten uit heel Nederland gebundeld. 
Het jaar 2007 was voor de Week een 
cruciaal jaar, waarin eerder opgezette 
activiteiten geprofessionaliseerd 
moesten worden. Dit was de reden 
voor de Turing Foundation om met 
een donatie van in totaal € 40.000 
hoofdbegunstiger van de Week van 
de Poëzie te worden, waarvan € 5.000 
bestemd was voor de financiering 
van de poëziebundel ‘Het Eerste 
Wonder’, samengesteld door Tsjead 
Bruinja en Thomas Möhlmann.

‘Het Eerste Wonder’ 
De Poëzieclub presenteerde samen 
met het tijdschrift Awater de bundel 
‘Het Eerste Wonder’ op 21 april 2007 
tijdens het Poëziespektakel in de 
Rode Hoed. Via de boekhandels wer-
den bijna 2.000 exemplaren van deze 
bundel verkocht voor € 4,95. Voor 
een poëziebundel een bijzonder goed 
verkoopresultaat. In totaal bezoch-
ten in het hele land 10.000 mensen 
de activiteiten van de Week van de 
Poëzie 2007. 

De Week van de Poëzie 2008 –  
‘De Eerste Liefde’
De goede resultaten van 2007 waren 
voor het bestuur de reden om een 
nieuwe aanvraag voor de Week van 
de Poëzie 2008 opnieuw te honore-
ren met € 20.000. Ook werd opnieuw 
€ 5.000 toegekend aan de Awater 
bundel die in 2008 door de Poëzie-
club zal worden uitgegeven.

38e editie Poetry International  
Festival (16 t/m 22 juni 2007) 
Het Poetry International Festival in 
Rotterdam heeft zich in de loop der 
jaren bewezen als het toonaange-
vende internationale poëziefestival. 
Thema in 2007 was de relatie tussen 
poëzie, waanzin en melancholie, met 
bijdragen van Nederlandse en inter-
nationale dichters. 
De Turing Foundation droeg € 20.000 
bij aan de 38e editie van Poetry Inter-
national. 

2.6.2.1 Poëzie
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De Gedichtendag 2008 
(31 januari 2008) 
Ieder jaar organiseert de Stichting 
Poetry International De Gedichtendag 
en brengt daarmee poëzie landelijk 
onder de aandacht. In totaal vonden 
rond 31 januari 2008 ruim driehonderd 
poëzieactiviteiten plaats (lezingen, 
voordrachten, scholenprojecten, biblio-
theekprojecten etc.). Kranten drukten 
gedichten af, op tv en radio werden 
gedichten voorgelezen, in de Tweede 
Kamer werden gedichten voorgedra-
gen en de Gedichtendagbundel werd 
in een grote oplage en voor een lage 
prijs verspreid. Het thema in 2008 was 
de relatie tussen poëzie en gewone 
dagelijkse voorwerpen. 
De Turing Foundation was met een  
donatie van € 30.000 hoofdbegunsti-
ger van de Gedichtendag 2008.

Het 10e Grachtenfestival 
Het Grachten festival is een jaarlijks 
terugkerend muziekfestival met een 
nationale en internationale uitstra-
ling. In 2007 zijn in het jubileumjaar 
meer dan 160 concerten georgani-
seerd op 60 verschillende locaties. 
Het festival was laagdrempelig: veel 
concerten duurden niet langer dan 
een uur, waren laaggeprijsd of gratis, 
en musici gaven informatie over het 
programma dat zij speelden. 

De Turing Foundation droeg in 2007 
€ 20.000 bij, niet aan de concerten, 
maar aan de overkoepelende organi-
satie die dit festival tot meer dan de 
som der delen maakt. In 2007 kon 
het Grachtenfestival rekenen op een 
record aantal bezoekers.
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2.6.2.2 Klassieke muziek

Wij willen poëzie 
onderdeel laten zijn 
van het dagelijks 
leven.
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60e editie van het Holland Festival 
In 2007 vierde het Holland Festival 
zijn 60e verjaardag. Het festival staat 
al jaren borg voor internationale 
topkwaliteit. Tijdens de 60e editie van 
het Holland Festival zong de sopraan 
Anna Caterina Antonacci vroeg-Itali-
aanse barok (Monteverdi, Strozzi en 
Giramo), met als titel ‘Era la Notte’. 
Era la Notte werd op 20 en 21 juni 
uitgevoerd in het Muziektheater aan 
’t IJ in Amsterdam. 
De Turing Foundation was in 2007 
hoofdbegunstiger van Era la Notte 
voor € 20.000. De twee voorstellin-
gen van Era la Notte waren met in 
totaal 1300 bezoekers zo goed als 
uitverkocht. De voorstelling haalde 
prime-time televisie, kreeg in de pers 
positieve recensies en juichende 
reacties van het aanwezige publiek.

Hoofdbegunstiger Ricciotti Ensemble 
Het Ricciotti Ensemble bestaat uit  
40 idealistische (conservatorium) 
studenten die 100 optredens per jaar 
verzorgen voor mensen die niet in 
staat zijn om live symfonische 
muziekuitvoeringen bij te wonen.  
Zo speelt het orkest bijvoorbeeld in 
zorginstellingen, gevangenissen, 
scholen en asielzoekerscentra. 
De Turing Foundation is de komende 
drie jaar hoofdbegunstiger van het 
Ricciotti Ensemble (€ 35.000 per 
jaar). In 2007 verzorgde het Ricciotti 
het record aantal optredens van 130 
in totaal. De uitstekende resultaten 
waren de reden om de samenwerking 
voor 2008 voort te zetten zoals 
gepland.

Kinderconcerten Koninklijk  
Concertgebouworkest 
Het Koninklijk Concertgebouworkest 
gaf in oktober 2007 drie kindercon-
certen. Eén daarvan was gekoppeld 
aan een scholenproject om via 
Amsterdamse basisscholen kinderen 
die via hun ouders zelden of nooit 
met klassieke muziek in aanraking 
komen, te laten genieten van klas-
sieke muziek. 
De Turing Foundation nam in 2006 
de kosten voor deze concerten 
(€ 50.000) op zich. In totaal bezoch-
ten 900 schoolkinderen uit 30 
schoolklassen uit heel Amsterdam en 
omstreken de concerten. De kinder-
concerten op de zaterdag en de 
zondag waren volledig uitverkocht, 
en wisten een ander publiek dan de 
reguliere Concertgebouwbezoeker te 
trekken.

25-jarig jubileum Het Reizend  
Muziekgezelschap 
Het Reizend Muziekgezelschap is 
een kamermuziekgezelschap met een 
wisselende bezetting van internatio-
nale topmuzikanten. Violist Christi-
aan Bor is de oprichter en artistiek 
directeur. In 2006 en 2007 vierde het 
Reizend Muziekgezelschap haar 
25-jarig bestaan met extra activiteiten 
die in het teken stonden van dit 
jubileum. 
Vooruitlopend op de oprichting van 
de Turing Foundation heeft de 
oprichter in 2006 de volgende 
schenking gedaan: een eenmalige 
donatie van € 50.000 aan het Reizend 
Muziekgezelschap voor de jubileum-
activiteiten in het jaar 2006/2007.

4
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Klassieke muziekavonden in het 
Vondelpark 
Op de donderdagavonden in juni, juli 
en augustus 2007 bracht het Vondel-
park Openlucht Theater klassieke 
muziek door gerenommeerde mu ziek -
gezelschappen gratis ten gehore. De 
Turing Foundation adopteerde de 
klassieke muziekavonden met een 
donatie van € 20.000.
Op 13 klassieke muziekavonden zijn 
in totaal 30 concerten gegeven. 
Ondanks de slechte zomer zijn de 
concerten redelijk tot goed bezocht, 
11.500 mensen kwamen in totaal naar 
deze avonden. 

6

Opera ‘Khadish/Erwartung’ 
Stichting Studio Minailo – een groep 
jonge en idealistische musici – 
produceert onder leiding van Sjaron 
Minailo een ‘ware hedendaagse 
opera’, een artistiek geheel gevormd 
door Khadish van Annat Spiegel en 
Erwartung van Arnold Schönberg. 
De productie probeert de vergrijzing 
van traditionele opera te doorbreken. 
Om nieuw, jong publiek te bereiken 
werd de productie nadrukkelijk op 
niet-opera-gerelateerde festivals 
uitgevoerd, zoals het Theater Festi-
val/Amsterdamse Fringe Festival in 
september 2007. 

De Turing Foundation droeg in 2007 
€ 15.000 bij aan het onderdeel  
Erwartung.

2

3

7

Kinderen die zelden of nooit 

met muziek in aanraking 

komen laten genieten van 

klassieke muziek.
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Concerten in de Wijk van NedPho GO!
‘Als de mensen niet naar het orkest 
komen, dan gaat het orkest naar 
de mensen’. 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 plek-
ken voor publiek dat niet snel, om 
welke reden dan ook, een klassiek 
concert zal bezoeken. NedPho GO! is 
te vinden in het Westerpark, verzor-
gingstehuizen, bij buurtactiviteiten, 
in ziekenhuizen en bij festivals ver-
spreid over heel Amsterdam. 
De Turing Foundation is voornemens 
om in 2008, 2009 en 2010 hoofd-
begunster te zijn van NedPhO GO! 
Concerten in de Wijk (€ 20.000 per 
jaar). 

9
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Matthäus Passion in Jan Rot’s  
Nederlandse ‘hertaling’ 
De Residentie Bach Ensembles bie-
den ieder jaar een gevarieerd aanbod 
van klassieke muziekconcerten, met 
als streven zoveel mogelijk jonge 
mensen te bereiken zonder afbreuk te 
doen aan de kwaliteit van de klas-
sieke muziek. In 2006 werd hun in 
het Nederlands ‘hertaalde’ Matthäus 
Passion een landelijke hit. 
De Turing Foundation heeft de in-
tentie om zowel in 2008 als in 2009 
hoofdbegunstiger te zijn van de op-
nieuw uit te voeren ‘hertaalde’ Mat-
thäus Passion (€ 20.000 in totaal).

‘Classic Express’ van het Prinses 
Christina Concours 
Het Prinses Christina Concours 
ontwikkelde de Classic Express: een 
vrachtwagen die door Nederland 
toert en bij zo veel mogelijk basis-
scholen stopt. Kinderen luisteren 
in deze vrachtwagen naar klassieke 
muziek door live optredens, onder-
steund met de modernste technie-
ken. Zo wil het Concours in het hele 
land de komende drie jaar 40.000 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar 
bereiken. 
De Turing Foundation doneerde in 
2007 eenmalig € 50.000 aan de Clas-
sic Express.
Op 1 oktober werd de Classic Express 
geopend door Minister Plasterk in 
aanwezigheid van Prinses Christina. 
Het doel van 300 ingeplande school-
bezoeken in het hele land was op dat 
moment al bereikt. 

Familievoorstelling 
Porgy & Bess van 
Gerschwin 

Stichting Vrije Val, het productie-
kantoor van Frank Groothof, heeft 
in de loop de jaren een uitstekende 
reputatie opgebouwd met Operabe-
werkingen, waaronder Beethoven’s 
Fidelio, Mozart’s Idomeneo, Bizet’s 
Carmen, Mozart’s Don Giovanni en 
Purcell’s Koning Arthur. Groothof 
slaagt er keer op keer in om grote 
groepen kinderen nieuwsgierig en 
enthousiast te maken voor klassieke 
muziek. In zijn nieuwste productie, 
Porgy & Bess van Gerschwin, wordt hij 
daarin bijgestaan door musici uit het 
Concertgebouworkest. 
Dankzij een donatie van € 17.000 
van de Turing Foundation kunnen 
kinderen in 2008 op twaalf extra 
locaties in Nederland genieten van 
deze uitvoering. In 2007 werd het 
volledige bedrag overgemaakt, zodat 
de Stichting geen voorschot hoefde 
te nemen ten aanzien van alle voor-
bereidingskosten. 

Concerten van het Wereld Orkest 
In het World Orchestra of Jeunesses 
Musicales spelen jonge musici uit 46 
landen samen voor een zo uiteen-
lopend mogelijk publiek. Het orkest 
mag de eervolle titel UNESCO Artists 
for Peace dragen. Onder de bezielende 
leiding van de jonge Spaanse dirigent 
Josep Vincent gaf het Wereld Orkest 
in januari 2008 in Nederland vier 
concerten, waaronder in het Kurhaus 
in Scheveningen en in Muziekgebouw 
aan ’t IJ in Amsterdam. 
De Turing Foundation droeg € 25.000 
bij aan deze vier concerten. In 2007 
werd het geld overgemaakt, ter dek-
king van alle voorbereidingskosten. 

12
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Het Atlas Ensemble 
Het Atlas Ensemble verenigt dertig 
musici uit China, Centraal-Azië, het 
Midden-Oosten en Europa. Dit 
kamerorkest brengt instrumenten 
samen, die oorspronkelijk afstam-
men van dezelfde ‘voorvader’ maar 
door de eeuwen heen op verschil-
lende manieren verder zijn ontwik-
keld in diverse westerse en niet-
 westerse culturen. De combinatie 
levert een ongehoord klankpalet op. 
De Turing Foundation droeg € 50.000 
bij aan de Nederlandse  activiteiten 
van het Atlas Ensemble.

Dit unieke kamerorkest 

presenteert een ongehoord 

klankpalet van westerse en 

niet-westerse instrumenten

8
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Joods Historisch Museum – Moderne  
Meesterwerken uit Moskou 
Het Joods Historisch Museum 
Amsterdam presenteerde in 2007 
meesterwerken van Russisch-joodse 
kunstenaars uit de periode 
1910-1940. De werken, afkomstig uit 
de collecties van de wereldberoemde 
Tretjakov Galerie en het Bachroesjin 
Theatermuseum in Moskou, waren 
voor het eerst in Nederland te zien en 
toonden zowel avant-gardistische als 
sociaal-realistische stijlen. Er waren 
werken te zien van onder meer Issak 
Brodsky, El Lissitzky, Ilya Chashnik en 
Solomon Nikritin. 
De Turing Foundation droeg als 
hoofdbegunstiger € 60.000 bij aan 
deze expositie.

Zeeuws Museum – Terug Naar  
Zeeland
Het Zeeuws Museum is in 2007  
na een ingrijpende verbouwing 
heropend. Het museum draagt de 
Zeeuwse identiteit uit via de eigen 
collectie in een hedendaagse 
vorm geving en internationale 
context. De eerste grote zomerten-
toonstelling van dit nieuwe museum, 
Terug Naar Zeeland (mei-september 
2008), toont belangrijke topstukken 
uit onder andere Kopenhagen en 
Antwerpen, die in de 16e en 17e eeuw 
in Zeeland zijn gemaakt, en die voor 
het eerst in anderhalve eeuw weer in 
Zeeland bij elkaar worden gebracht. 
De Turing Foundation is met een 
bijdrage van € 65.000 hoofdbeguns-
tiger van de tentoonstelling 
Terug Naar Zeeland.

Frans Hals Museum – ’t Zit in de 
Genen!
In 2008 organiseerde het Frans Hals 
Museum in Haarlem in samen werking 
met de Londonse Dulwich Picture 
Gallery een overzichtstentoon stelling 
over vier uitzonderlijke schilders uit 
één Haarlems gezin: Dirck, Jan, 
Joseph en Salomon de Bray. Op de 
tentoonstelling waren bruiklenen van 
gerenommeerde musea uit Parijs, 
Washington, Edinburgh, Warschau  
en Los Angeles te zien. 
De Turing Foundation was met een 
donatie van € 45.000 hoofdbeguns ti-
ger.

Museum Boijmans Van Beuningen 
– Vroege Hollanders: Schilders uit de 
Late Middeleeuwen 
Voor het eerst in meer dan 50 jaar 
werd weer een tentoonstelling 
georganiseerd over het begin van de 
schilderkunst in het toenmalige 
graafschap Holland. Het Museum 
Boijmans Van Beuningen toonde hoe 
hier rond 1500 een typisch eigen 
schilderstijl werd ontwikkeld. De 
fragiele, 500 jaar oude panelen 
worden zelden uitgeleend, maar 
kwamen voor deze bijzondere 
tentoonstelling uit wereldberoemde 
musea en privé collecties bijeen. De 
tentoonstelling was in het voorjaar te 
bewonderen in het Boijmans van 
Beuningen te Rotterdam. De Turing 
Foundation droeg als hoofdbegunsti-
ger € 100.000 bij aan deze expositie.

2

3Tentoonstellingen waar veel werken 

uit buitenlandse en/of privé collecties 

te zien zijn hebben onze voorkeur.
4

Museum Belvédère – Uitbreiding 
openingstijden
Museum Belvédère heeft een col-
lectie met werk van belangrijke Friese 
schilders, schilders die in Friesland 
gewoond hebben, en werk van stijl-
verwanten. In 2007 leverde de Turing 
Foundation een bijdrage (€ 17.000) 
waarmee het museum twee keer per 
week langer opengesteld kon worden, 
exclusief voor jongeren.
In 2007 ontving Museum Belvédère 
in totaal 21 groepen jongeren, voor 
15 groepen werd het museum eerder 
opengesteld. Hiermee werd het doel 
van 52 groepsbezoeken niet gehaald. 
Voor de Turing Foundation aanleiding 
om er mee akkoord te gaan dat het 
resterende bedrag van € 12.025 in 
2008 zal worden besteed aan extra 
openingsuren voor groepen.

2.6.2.3 Musea

1

5
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Lepra Wij streven naar uitroeiing  
van lepra als misvormende ziekte.



2.7.1 Leprabeleid
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitslui
tend de allerarmsten treft (zo zeer dat men zich in rijkere 
landen soms niet bewust is dat de ziekte nog bestaat). 
Slachtoffers overlijden zelden, maar raken vaak handen, 
voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft een incuba
tietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral om de ziekte 
tijdig te herkennen – en te behandelen voordat permanen
te zenuwbeschadigingen optreden. 

Onze aanpak is bij te dragen aan de genezing van lepra
patiënten en aan wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van vroege diagnose en behandeling van lepra. 

2.7.2 Leprabestedingen
In 2007 ontvingen wij in totaal 13 aanvragen voor lepra.

figuur – lepra 13 aanvragen 2007

2.7
doelstelling lepra  
De Turing Foundation 
streeft naar uitroeiing van 
lepra als misvormende 
ziekte. 

 Afwijzingen (75%)

 Toekenningen (25%)

Donatie aan de Leprastichting in 2006
De Leprastichting zet zich al veertig jaar in voor 
een wereld waarin het blijvend leed dat lepra 
veroorzaakt niet meer voorkomt en uiteindelijk 
zal zijn uitgeroeid. Vooruitlopend op de oprich
ting van de Turing Foundation heeft de oprichter 
in 2006 een eenmalige ongeoormerkte donatie 
gedaan aan de Leprastichting van € 1.000.000.
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Donatie aan de Leprastichting in 
2007
De Turing Foundation onderkent de 
toewijding en expertise van de 
Leprastichting en zag een zodanige 
gelijkstemmigheid in de wederzijdse 
doelstellingen dat in 2007 is besloten 
tot een eenmalige donatie. Dit jaar 
betrof dat een bedrag van € 100.000 
voor activiteiten op het gebied van 
genezing van leprapatiënten.

LUMC wetenschappelijk onderzoek 
‘Immunopathology of leprosy’  
2007 – 2011
Lepra is een infectieziekte die wordt 
veroorzaakt door besmetting met een 
bacterie. Deze bacterie heeft onder 
andere een hoge affiniteit met 
Schwann cellen – cellen die een 
beschermende laag vormen om de 
perifere zenuwen. Een team van het 
Leiden Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) doet onderzoek naar 
processen die kunnen leiden tot 
schade aan Schwann cellen en 
zenuwen – en de daarmee samen-
hangende levenslange handicaps. De 
Turing Foun dation doneerde in 2007 
€ 75.000 als bijdrage aan dit onder-
zoek, en heeft tevens het voornemen 
ieder jaar tot en met 2011 een 
vergelijkbaar bedrag bij te dragen. 
Deze donatie betreft een co-financie-
ring met de Leprastichting.

2

Bijdragen aan wetenschappelijk 

onderzoek naar vroege diagnose 

en behandeling van lepra.

De uitdaging is om lepra 

tijdig te herkennen.
1

2.7.2.1 Toekenningen lepra
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Hoofdstuk 3 
Bestuur en organisatie



3.1 Bestuur
Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per  
31 december 2007 uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen is voorzitter van het bestuur van de Turing 
Foundation. Hij werkt als Chief Technical Officer voor 
TomTom NV. 

Alexander Ribbink is secretaris van het bestuur van de 
Turing Foundation. Hij werkt als Chief Operating Officer 
bij TomTom NV.
Nevenfuncties: bestuurslid van de Stichting Kunstkrijgers 
en bestuurslid van de Ribbink/Van den Hoek Family 
Foundation.

Jeroen Davidson is penningmeester van het bestuur van 
de Turing Foundation. Hij werkt bij Ernst & Young en is 
daar Partner Multinational Corporate Tax. 
Nevenfuncties: penningmeester Stichting de Amsterdamse 
Montessorischool, penningmeester Stichting Gan Hasja
lom en penningmeester Stichting Elly Ameling 75 jaar.

De voorzitter is benoemd voor onbepaalde tijd. De overige 

bestuursleden worden telkens voor maximaal twee jaar 
benoemd, maar zijn onbeperkt herbenoembaar. 

Het bestuur kwam in 2006 viermaal en in 2007 zesmaal 
bijeen. Op alle bestuursvergaderingen was de directie 
aanwezig. Op iedere bestuursvergadering waren beleid, 
financiën, communicatie, aanvragen en de status en 
evaluaties van gehonoreerde projecten de vaste agenda
punten. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van  
het beleid, de directie voor de concrete invulling en de 
bewaking daarvan. 

Per 1 juni 2006 werd Carlijne Bueters als de eerste werk
nemer van de Turing Foundation aangesteld, zij trad aan 
als directeur (0,6 fte). 
Nevenfunctie: penningmeester van het bestuur van het 
Europees Centrum voor Conflictpreventie.

Milou Halbesma werd in juli 2006 algemeen bestuurslid 
van de Turing Foundation. Op 14 december 2006 trad zij af 
en werd op 1 januari 2007 mededirecteur van de Turing 

Foundation (0,6 fte). 
Nevenfunctie: lid van de raad van advies van de Rotterdamse 
tentoonstellingsruimte TENT.

3.2 Bestuursverslag 2006/2007
In 2006 was het bestuur voornamelijk bezig het beste
dingsbeleid uit te werken. Totdat het bestedingsbeleid was 
vastgesteld nam de Turing Foundation nog geen aanvragen 
in behandeling. 
Wel ondernam de stichting in 2006 eigen initiatieven: 
bestuursleden en directie benaderden zelf organisaties en 
initiatieven waarvan zij op de hoogte waren en nodigden 
hen al dan niet uit tot het indienen van een aanvraag. 

In 2006 zijn voor de bestedingsdoelen onderwijs, natuur
bescherming, leprabestrijding en kunst verregaande beleids
beslissingen genomen. Zo is voor onderwijs en natuur
 bescherming expliciet gekozen om alleen actief te zijn in 
ontwikke lingslanden en OostEuropa uit te sluiten. Voor 
lepra is de beslissing genomen om de focus te leggen op de 
financiering van wetenschappelijk onderzoek, met name 
onderzoek dat bijdraagt aan vroege diagnose van lepra. 

DIRECTIE

BESTUUR

PROJECT 
MEDEWERKER

OFFICE 
MANAGER
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Voor kunst is de geografische focus beperkt tot alleen 
Nederland, en inhoudelijk koos het bestuur uiteindelijk 
voor schilderkunst, poëzie en (hedendaagse) klassieke 
muziek. 

In 2007 zijn de genomen beleidsbeslissingen verder 
uitgewerkt en aangescherpt. Zo viel in 2006 en begin 
2007 jazzmuziek ook onder het muziekbeleid. Hier zijn 
wij bij nader inzien van afgestapt, om een heldere focus 
binnen het muziekbeleid te houden. 

Voor natuurbescherming zijn begin 2007 de definitieve 
bestedingsgebieden vastgesteld: de kraamkamers van de 
zee en de biologische landbouw. Binnen onderwijs is de 
belangrijke stap genomen om te focussen op 15 zeer arme 
landen in Afrika en Azië. 

Voor een precieze invulling van het geformuleerde beleid 
verwijzen wij naar de paragrafen 2.4 (onderwijs), 2.5 
(natuur), 2.6 (kunst) en 2.7 (lepra).

3.3 Personeelsbeleid
De Turing Foundation heeft er vooralsnog voor gekozen 
om het aantal werknemers laag te houden. Taken als 
vermogensbeheer, financiële administratie en ondersteu
nende diensten besteedt de stichting uit. 

Carlijne Bueters en Milou Halbesma vervullen het direc
teurschap in een duobaan, waarbij Carlijne Bueters (0,6 
fte) verantwoordelijk is voor de portefeuilles onderwijs, 
lepra en financieel beheer en Milou Halbesma (0,6 fte) 
voor de portefeuilles kunst, natuurbescherming en 
communicatie. 

De directie wordt ondersteund door Rahana Madhar, 
officemanager. Zij doet dit op vrijwillige basis. Vanwege de 
snelle groei in het aantal activiteiten is in december 2007 
een vacature voor een projectmedewerker Kunst & Onder
wijs uitgezet. Dit leverde in december 2007 in totaal 84 
sollicitaties op. Eind januari 2008 werd Ellen Wilbrink 
aangesteld als projectmedewerker (0,8 fte) per 1 maart 
2008.

3.4 Vooruitblik en begroting
De jaren 2006 en 2007 stonden in het teken van de 
oprichting van de stichting, het opstarten van de organi
satie, het formuleren van het bestedingsbeleid en het 
verkennen van de goede doelenwereld en die van de 
vermogensfondsen. Het waren ook de jaren van heel veel 
kennismakingen en eerste grote en kleine(re) bestedingen. 

Het jaar 2008 zal een niet minder enerverend vervolg 
hierop worden: de eerste projecten worden afgerond. De 
resultaten worden uitgebreid geëvalueerd en zullen waar 
mogelijk weer nieuwe informatie opleveren voor beste
dingskeuzes in de toekomst. 

Voor 2008 hebben we een aantal prioriteiten geformu
leerd, waaronder het aanscherpen van bestedingsbeleid en 
strategie, de stroomlijning van de interne organisatie, het 
invoeren van een geïntegreerde projectadministratie en de 
profilering van de Turing Foundation.
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De begroting voor 2008 luidt als volgt: De meerjarenprognose voor 2008 tot en met 2012 luidt als volgt:

Baten uit schenkingen -

Opbrengst beleggingen 2.344.393

Totale Baten  2.344.393 

Te verstrekken donaties  5.000.000- 

Personeelskosten  180.141- 

Afschrijvingen 30.442-

Overige lasten 163.602-

Totale Lasten  5.374.185-

Saldo Baten en Lasten  3.029.792- 

Meerjarenbegroting 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Baten uit schenkingen 50.000.000 50.000.000 - - - - -
Opbrengst beleggingen 46.903 807.988 2.344.393 3.000.000 4.680.000 5.550.000 5.550.000

Totale Baten 50.046.903 50.807.988 2.344.393 3.000.000 4.680.000 5.550.000 5.550.000

Te verstrekken donaties 927.945- 2.649.045- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000- 5.000.000-

Personeelskosten 37.769- 128.959- 180.141- 222.500- 265.000- 267.500- 270.000-

Afschrijvingen 1.622- 23.571- 30.442- 35.000- 35.000- 35.000- 35.000-

Overige lasten 24.487- 144.225- 163.602- 175.000- 200.000- 200.000- 200.000-

Totale Lasten 991.823- 2.945.800- 5.374.185- 5.432.500- 5.500.000- 5.502.500- 5.505.000-

Saldo Baten en Lasten 49.055.080 47.862.188 3.029.792- 2.432.500- 820.000- 47.500 45.000
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Hoofdstuk 4 
Financiële verslaggeving



4.1 Het vermogen van de stichting
De oprichter van de Turing Foundation heeft de Stichting 
in 2006 € 100 miljoen geschonken. Dit bedrag zal door 
middel van tien halfjaarlijkse lijfrenteschenkingen worden 
ontvangen door de Turing Foundation. Uit dit vermogen 
wordt jaarlijks circa € 5 miljoen gebruikt voor het ver
wezenlijken van de doelstellingen van de stichting. 

4.2  Financiële ontwikkelingen 2006/2007
In 2006 en 2007 heeft de Turing Foundation de eerste  
€ 30 miljoen uit de schenking ontvangen. 
In 2006 zijn de eerste donaties toegekend, gevolgd door 
een grote toename van toekenningen in 2007. In totaal is 
er in die twee jaren een bedrag van ongeveer € 10 miljoen 
aan donaties toegekend, of aan de bestemmingsreserve 
toegevoegd, in verband met bestuurvoornemens tot het 
toekennen van donaties in toekomstige jaren (onder 
voorbehoud). Daarvan heeft ruim € 3.000.000 betrekking 
op donaties uit 2006 en 2007, en drukt de rest op de  
bestedingsbudgetten van 2008 en latere jaren.

De belangrijkste afwijking op de begroting 2007 betreft 
een onderbesteding op het donatiebudget. Dit komt omdat 
de organisatie nog in de opstartfase zat en het bestedings
beleid gedurende 2007 verder is ontwikkeld.

Aan bureaukosten is in 2006 en 2007 een bedrag van  
€ 361.000 besteed, wat over beide jaren neerkomt op 
9,2% van de totale lasten. 

Het Eigen Vermogen van de Stichting Turing Foundation 
bedraagt € 96,9 miljoen per 31 december 2007. Hiervan 
bestaat € 6,6 miljoen uit bestemmingsreserves voor door 
het bestuur voorgenomen donaties voor de komende jaren. 
Het restant van het Eigen Vermogen bestaat uit vrij 
besteedbare reserves. 

4.3 Vermogensbeheer 
In 2006 zijn de volgende uitgangspunten voor het  
vermogensbeheer geformuleerd:
•  Doelstelling van het vermogensbeheer is om dat  

vermogen te maximaliseren om door de jaren heen zoveel 
mogelijk goede doelen te steunen. Het oorspronkelijke 
vermogen hoeft niet in stand te worden gehouden.

•  Er is gekozen voor een gematigd conservatief beleggings
beleid: 70% obligaties (6080% bandbreedte) en 30% 
aandelen (2040% bandbreedte).

figuur – beleggingsbeleid
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 Aandelen (30%)

 Obligaties (70%)



Wij hanteerden in 2007 een gematigd conservatief 
beleg gingsbeleid waarbij minimaal 60% van het vermo
gen in vastrentende waarden werd belegd. Maximaal 5% 
van het vermogen werd belegd in meer langlopende 
risicovolle beleggingen zoals private equity investeringen, 
vastgoed of alternatieve beleggingen. 
Het tactische beleggingsbeleid is in januari 2007 uitbe
steed aan externe professionele vermogensbeheerders 
(Lehman Brothers International). 
De Turing Foundation heeft zichzelf ten doel gesteld om 
in 2008 een maatschappelijk verantwoord beleggingsbe
leid te ontwikkelen.

4.4 Beleggingsresultaten 
In het jaar 2006 heeft het vermogen van de Turing 
Foundation € 46.903 opgeleverd aan rente opbrengsten. 
In het jaar 2007 is een rente opbrengst behaald van 
€ 5.681. Daarnaast is in januari 2007 gestart met beleg
gen via Lehman Brothers International. De totale eind

waarde van de beleggingen bedroeg € 26.659.712 per  
31 december 2007. Het totale in de Staat van Baten en 
Lasten gerapporteerde beleggings resultaat over 2007 
bedroeg € 802.307. 
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Hoofdstuk 5 
Communicatie



5.1 Beleid
De Turing Foundation hecht er aan om zo open en helder 
mogelijk te communiceren. Dit doen we omdat we trots 
zijn op onze partners en de projecten die we financieren. 
Ook hopen wij hiermee andere vermogenden te kunnen 
inspireren om ook een fonds als de Turing Foundation op 
te richten. 

Wij vinden het belangrijk dat goede doelenorganisaties, 
fondsengevers, media en andere geïnteresseerden altijd 
precies onze beleidsontwikkeling en bestedingscriteria 
kunnen volgen, en aan wie wij welk bedrag precies hebben 
toegezegd. Zodat daar nooit misverstanden over kunnen 
ontstaan. Om die reden is ook dit jaarverslag direct op de 
website geplaatst. 

Huisstijl
In oktober 2006 ging het bestuur akkoord met de huisstijl, 
zoals deze mede was ontworpen door bureau Six Senses. 
Roodwitblauw zijn de basiskleuren. De huisstijl onder
scheidt zich door de persoonlijke stijl van het logo – de 
getekende vlinder – ontworpen door medeoprichter 
Françoise Geelen. 

Kantoor
In 2006 is gezocht naar een representatieve kantoorruim
te. Gekozen werd voor de bovenste verdieping aan de 
Herengracht 514. Met de hulp van ontwerpbureau D/Dock 
is het kantoor verbouwd en ingericht tot een functionele 
kantoorruimte met de mogelijkheid tot groei in werkplek
ken. De kernbegrippen stijlvol, eenvoudig, transparant – 
met kleurige accenten – waren leidend bij de inrichting. 
Het resultaat is een bijzonder prettige werkplek waar 
iedereen graag komt.

Website
In 2006 werd de domeinnaam www.turingfoundation.org 
geregistreerd en is op dat adres de website gelanceerd. 
Veranderingen in ons beleid of in onze criteria communi
ceren we altijd direct via onze website. Deze informatie 
blijkt door (potentiële) aanvragers in de praktijk goed 
gevolgd te worden. Onze website wordt goed bezocht en 
trekt ten tijde van dit schrijven ongeveer 100 bezoekers 
per dag.

5.2 Mediacontacten
In 2006 verstuurde de stichting twee persberichten rond 
de oprichting. Het tweede persbericht, verstuurd op 7 
november 2006, werd breed en positief opgepakt door 
bijna alle media. De gehele dag stond de gift van € 100 
miljoen van het echtpaar Geelen aan de Turing Foundation 
in het centrum van de belangstelling. In onder meer het 
NOS Journaal, RTL nieuws, op alle radiozenders, en op de 
voorpagina’s van de landelijke en regionale dagbladen was 
het nieuws prominent aanwezig. 7 november 2006 was de 
enige dag dat Pieter Geelen namens de Turing Foundation 
naar buiten trad. Ondanks de vele verzoeken die blijven 
binnenkomen, blijft het bij die ene keer.

In 2007 verstuurde de stichting vijf persberichten, allen 
rond bijzondere donaties. Het persbericht rond de eerste 
donaties voor natuurbescherming kreeg veel aandacht in 
landelijke, regionale en de ‘natuur’ media. Ook de dona
ties aan Museum Boijmans Van Beuningen en het Joods 
Historisch Museum konden op ruime belangstelling 
rekenen. 
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Milou Halbesma gaf interviews aan onder meer het 
Filantropisch Magazine en het Financieele Dagblad. 

5.3 Representatie
In 2007 besteedde de directie veel tijd aan het voorstellen 
van de Turing Foundation aan collegafondsen. Zonder 
uitzondering was de ontvangst overal open en welwillend. 
Veel fondsen voorzagen ons van tips en adviezen, en 
waren in ruime mate bereid informatie en contacten met 
ons te delen. 

In 2006 en 2007 bezocht de directie de congressen van de 
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en nam Milou 
Halbesma deel aan de European Foundation Conferentie 
(EFC) in Madrid met als thema ‘Foundations for Europe:  
The New Challenges for Global Philanthropy’. Op 20 juni 
2007 bezocht Carlijne Bueters het jaarlijkse Civil Society 
Congres.

Van 28 augustus tot en met 8 september 2007 maakte  
Milou Halbesma een projectreis naar Indonesië, waar zij 
een aantal Turing projecten bezocht. Op 30 augustus was 
zij samen met Christine Paauwe en Edith Sijmons van 
Stichting Zicht op de Toekomst (ZOT) aanwezig bij de 
officiële inauguratie van de 2e Maas School. Tevens 
bezocht zij educatieve projecten op OostAtjeh. In Jakarta 
is gesproken met een aantal organisaties actief op het 
gebied van onderwijs en werd zij op het kantoor van WWF 
Jakarta bijgepraat over de voortgang van het ‘Coral 
Triangle Inititative’. Op Lombok verbleef Milou Halbesma 
een nacht bij het straatkinderenproject van Peduli Anak. 
Vervolgens bezocht zij rond Surabaya – samen met 
Indonesische vertegenwoordigers van de Leprastichting – 
een aantal lepraprojecten en ziekenhuizen. 
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Hoofdstuk 6 
Jaarrekening 2007



Balans
geconsolideerde balans 
per 31 december 2007 
in euro’s

Balans
geconsolideerde balans 
per 31 december 2007 
in euro’s
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ACTIVA 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa  225.898  193.072 

2. Financiële vaste activa  76.659.712  30.000.000 

Totaal vaste activa  76.885.610  30.193.072 

Vlottende Activa

3. Vorderingen  20.093.412  10.019.667 

4. Liquide Middelen  632.968  9.490.506 

Totaal vlottende activa  20.726.380  19.510.173 

Totaal activa  97.611.990  49.703.246 

PASSIVA 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves  6.578.788  - 

Overig (vrij) besteedbaar vermogen  90.338.479  49.055.079 

Totaal eigen vermogen  96.917.267  49.055.079 

Schulden op lange termijn

6.  Toegezegde maar nog niet betaalde donaties 135.000 220.000

Totaal schulden op lange termijn  135.000  220.000 

Schulden op korte termijn

7. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties 519.000 279.500

8. Overlopende passiva  40.723  148.667 

Totaal schulden op korte termijn  559.723  428.167 

Totaal passiva  97.611.990  49.703.246 

Balans
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BATEN        Begroting 2007        Realisatie 2007 Verschil       Realisatie 2006

9. Baten uit schenkingen  50.000.000  50.000.000  -  50.000.000 

10. Financiële baten  850.000  807.988  42.012-  46.903 

Totale baten  50.850.000  50.807.988  42.012-  50.046.903 

LASTEN

11. Personeelskosten  132.500-  128.959-  3.541  37.769-

12. Afschrijvingen op vaste activa  21.464-  23.571-  2.107-  1.622-

13. Verstrekte donaties  4.500.000-  2.649.045-  1.850.955  927.945-

14. Financiële lasten  -  -  -  - 

15. Overige lasten  160.536-  144.225-  16.311  24.487-

Totale lasten  4.814.500-  2.945.800-  1.868.700  991.824-

Saldo baten minus lasten  46.035.500  47.862.188  1.826.688  49.055.079 

KASSTROOMOVERZICHT 2007 2006

Liquide middelen aan het begin van de periode:  9.490.506  - 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangen baten uit schenkingen  50.000.000  50.000.000 

Lasten met betrekking tot operationele activiteiten  2.945.800-  991.823-

Totale kasstroom uit operationele activiteiten  47.054.200  49.008.177 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  56.397-  194.695-

Afschrijvingen  23.571  1.622 

Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten  32.826-  193.073-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie werkkapitaal  9.942.188-  9.591.501-

Toename financiële vaste activa  46.659.712-  30.000.000-

Toename schulden op lange termijn  85.000-  220.000 

Financiële baten  807.988  46.903 

Financiële lasten  -  - 

Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten  55.878.912-  39.324.598-

Totale kasstroom gedurende de periode  8.857.538-  9.490.506 

Liquide middelen aan het einde van de periode  632.968  9.490.506 

Het batig saldo wordt als volgt toegevoegd aan het eigen vermogen:

Toe te voegen aan de bestemmingsreserves  6.578.788

Toe te voegen aan het overig (vrij) besteedbaar vermogen  41.283.400 

Totaal  47.862.188

Staat van Baten en Lasten
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Toelichting algemeen
Bij het opstellen van deze jaarrekening zijn de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is 
Richtlijn 640 voor Organisatieszonderwinststreven 
toegepast.

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2007 van de 
Stichting Turing Foundation zijn de volgende waarde
ringsgrondslagen gehanteerd:

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aan
schafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen, die 
zijn gebaseerd op een geschatte economische levensduur 
van 10 jaar voor de verbouwing van het huurpand en
voor de kantoorinventaris, met uitzondering van compu
terapparatuur waarvoor de geschatte economische 
levensduur is gesteld op 3 jaar.

Financiële vaste activa en vorderingen
De financiële vaste activa en vorderingen zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Beleggingen
Beleggingen in aandelen en obligaties met een publieke 
notering worden gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Zowel ongerealiseerde als gerealiseerde beleggingsresul
taten worden in de staat van baten en lasten verantwoord. 
Het betreft hier beursgenoteerde beleggingen, die een 
hoge mate van verhandelbaarheid hebben. Beleggingsre
sultaten op minder verhandelbare fondsen worden pas in 
de staat van baten en lasten verantwoord op het moment 
dat deze resultaten daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Deze 
fondsen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde.

Eigen Vermogen
Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

Bestemmingsreserves:
Onder de bestemmingsreserves worden die toekenningen 
aan organisaties opgenomen waarvan het bestuur wel een 
besluit tot toekenning heeft genomen, maar waarvan de 
verplichting nog niet onherroepelijk aan de ontvangende 
organisatie is toegezegd.

Overig (vrij) besteedbaar vermogen:
Het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe 
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke
of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de organisatie is opgericht, is aangeduid als 
Overig (vrij) besteedbaar vermogen.

Schulden
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Staat van Baten en Lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarin zij hun oorsprong vinden.

Toegekende donaties worden als last genomen in het jaar 
waarin de toekenning aan de ontvangende organisatie 
onherroepelijk is geworden.
Toegekende donaties die nog niet als onherroepelijk 
worden beschouwd, worden ten laste van het overig (vrij) 
besteedbaar vermogen toegevoegd aan de bestemmings
reserves.
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1. Materiële vaste activa Verbouwing huurpand Kantoor inventaris Totaal

Het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar is als volgt:

Cumulatieve aanschafwaarde begin boekjaar  157.976  36.718  194.694 

Cumulatieve afschrijvingen begin boekjaar  1.316-  306-  1.622-

Boekwaarde aan het begin van het boekjaar  156.660  36.412  193.072 

Investeringen  28.446  27.951  56.397 

Desinvesteringen  -  -  - 

Afschrijvingen  17.324-  6.247-  23.571-

Cumulatieve aanschafwaarde einde boekjaar  186.422  64.669  251.091 

Cumulatieve afschrijvingen einde boekjaar  18.640-  6.553-  25.193-

Boekwaarde aan het einde van het boekjaar  167.782  58.116  225.898 

Gehanteerde afschrijvingspercentages 10% 10 - 33%

Op de volgende pagina is de specificatie van het verloop van de beleggingen gedurende 2007 opgenomen:

2b. Beleggingen 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

Het saldo van de beleggingen in de balans per 31 december 2007 is als volgt opgebouwd:   

Beleggingen Obligaties 15.834.107  

Beleggingen Aandelen  9.569.605  

Beleggingen Valutatermijncontracten 256.000 

Beleggingen Hedge Fonds  1.000.000  

Totaal 26.659.712 -

31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

Totaal financiële vaste activa 76.659.712 30.000.000

2. Financiële vaste activa 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

De specificatie van de financiële vaste activa luidt als volgt:   

2a. Nog te ontvangen termijnen 2009 t/m 2011 50.000.000 30.000.000

De Stichting heeft in 2007 net als in 2006 een schenking ontvangen ad € 50.000.0000 van de oprichter van de Stichting, Dhr. P.A. Geelen.  

Het betreft net als in 2006, een periodieke schenking in vijf gelijke jaarlijkse lijfrente termijnen bij leven van € 10.000.000. 
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3. Vorderingen 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

De specificatie van de vorderingen luidt als volgt:   

Te ontvangen schenkingen 20.000.000 10.000.000

Nog te ontvangen dividenden 92.596  

Nog te ontvangen rente 816 19.667

Totaal vorderingen 20.093.412 10.019.667

4. Liquide middelen 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

De specificatie van de liquide middelen is als volgt:

Rabobank Rekening-courant 17.032- 190.506

Rabobank Deposito 650.000 9.300.000

Totaal liquide middelen 632.968 9.490.506

Het Rabobank Deposito heeft een vaste rente met een herzieningstermijn van 1 tot 2 maanden.

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

verhandelbaarheid, gewaardeerd op verkrijgingsprijs.

WAARDEVERANDERING BELEGGINGEN
IN DE BALANS (EUR)  Obligaties  Aandelen Valuta termijn contracten Hedge Fonds Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2007  -  -  -  -  - 

Totale aankopen  40.907.443 15.355.389 3.409.124 1.000.000 60.671.956

Totale verkopen 31.819.725  5.973.902 3.409.124 -  41.202.751 

Ongerealiseerde waardestijgingen 149.532-  58.706- 256.000 47.762

Totaal 8.938.186 9.322.781 256.000  1.000.000 19.516.967

Liquide middelen in portefeuille 6.947.047 195.698 7.142.745

Boekwaarde per 31 december 2007 15.885.233 9.518.479 256.000  1.000.000 26.659.712
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5. Eigen vermogen Stand 01 - 01 - 2007 Resultaat Overige mutaties Stand 31 - 12 - 2007

Het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar is als volgt:

Bestemmingsreserves  -  6.578.788  6.578.788 

Overige Reserves  49.055.079  47.862.188  6.578.788-  90.338.479 

Totaal  49.055.079  47.862.188  -  96.917.267 

Het batig saldo wordt volledig toegevoegd aan het overig (vrij) besteedbaar vermogen. 

Een bedrag van € 6.578.787 is toegevoegd aan de bestemmingsreserves. 

De verdeling van de toevoeging aan de bestemmingsreserves over de verschillende sectoren was als volgt:

Onderwijs  568.288 

Kunst  637.000 

Natuur  4.300.000 

Lepra  906.500 

Overige  167.000 

Totaal  6.578.788 

Schulden op lange termijn 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

6. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties langer dan één jaar:  135.000 220.000

Schulden op korte termijn 31 - 12 - 2007 31 - 12 - 2006

De schulden op korte termijn bestaan uit de volgende posten:

7. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties korter dan één jaar  519.000  279.500 

Totaal toegezegde maar nog niet betaalde donaties  519.000  279.500 

8. Overige schulden op korte termijn

Crediteuren  102.335 

Nog te betalen investeringen  29.931 

Nog te betalen kosten  20.936  12.000 

Nog te betalen loonheffing en sociale lasten  4.020  2.153 

Nog te betalen pensioenpremie  10.910  - 

Nog te betalen vakantietoeslag  4.856  2.248 

Totaal overlopende passiva  40.723  148.667 

Totaal schulden op korte termijn  559.723  428.167 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen op balansdatum

Meerjarige financiële verplichtingen:  

 De Stichting huurt kantoorruimte in het pand aan de Herengracht 514 te Amsterdam. Het betreft een huurcontract voor vijf jaren 

met als einddatum 31 augustus 2011. De jaarlijkse huur bedraagt ca. € 86.000.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
Algemeen

De belangrijkste afwijking in de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2007 betreft de post toegekende donaties.  

De realisatie is € 1.850.955 lager dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de organisatie zich nog in een opstartfase 

bevindt en het donatiebeleid gedurende het jaar werd ontwikkeld.

Op het Hedge Fonds is een ongerealiseerde waardestijging behaald van € 39.047. Dit bedrag is niet opgenomen in de Staat 

van Baten  en Lasten in 2007 gezien de beperkte mate van verhandelbaarheid van dit fonds.

BATEN Begroting 2007 2007 2006

9. Baten uit schenkingen  50.000.000  50.000.000  50.000.000 

De baten uit schenkingen bestaan uit een lijfrente schenking ad € 50.000.000 in augustus 2007.

10. Financiële baten Begroting 2007 2007 2006

Rente Rabobank Rekening Courant en Deposito  5.681  46.903 

Opbrengsten beleggingen  802.307  - 

Totaal  850.000  807.988  46.903 

Obligaties Aandelen Valuta termijn contracten Hedge Fonds Totaal

De specificatie van de post opbrengsten beleggingen luidt in 2007 als volgt:

Dividenden  105.464  157.348  262.812 

Interest  271.834  2.850  274.684 

Gerealiseerde waardestijgingen  102.047  115.002  217.049 

 479.345  275.200  -  -  754.545 

Ongerealiseerde waardestijgingen  149.532-  58.706-  256.000  47.762 

Totale Baten gedurende 2007  329.813  216.494  256.000  -  802.307 

LASTEN Begroting 2007 2007 2006

11. Personeelskosten

De specificatie van de personeelskosten is als volgt:

Brutosalarissen  92.520-  25.783-

Sociale lasten  12.786-  3.611-

Reservering vakantietoeslagen  7.617-  2.248-

Pensioenlasten  15.721-  5.133-

Overige personeelskosten  316-  993-

Totaal personeelskosten  132.500-  128.959-  37.768-

Gedurende de verslagperiode was bij de Stichting 1,2 fte in dienst.

12. Afschrijvingen op vaste activa Begroting 2007 2007 2006

De specificatie van de afschrijvingen gedurende het boekjaar is als volgt:

Afschrijving verbouwing huurpand  17.324-  1.316-

Afschrijving kantoorinventaris  6.247-  306-

Totale afschrijvingen  21.464-  23.571-  1.622-
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13. Verstrekte donaties Totaal 2006 / 2007 Begroting 2007 2007 2006

De verstrekte donaties zijn verdeeld over de volgende sectoren:

Onderwijs  1.424.490-  1.350.000-  883.545-  540.945-

Kunst  707.000-  900.000-  485.000-  222.000-

Natuur  975.000-  1.350.000-  975.000-

Lepra  175.000-  450.000-  175.000-

Overig  295.500-  450.000-  130.500- 165.000-

Totaal  3.576.990- 4.500.000-  2.649.045-  927.945-

14. De specificatie van het totaal aan verstrekte donaties is als volgt:

Onderwijs 2007 2006 Cumulatief

United World Colleges  -  74.000-  74.000-

Peduli Anak  -  25.000-  25.000-

UAF  -  150.000-  150.000-

Liliane Fonds  150.000-  125.000-  275.000-

Ongera Ubumenye  -  10.000-  10.000-

Kebba Jarjou Nursery  -  1.400-  1.400-

Weeshuis Sri Lanka  -  150.000-  150.000-

Studiebeurzen  8.545- 5.545-  14.090-

SOS-Kinderdorpen  50.000-  50.000-

Viafrica  27.500-  27.500-

IBISS  50.000-  50.000-

Read to Grow  12.000-  12.000-

Kindertehuizen Bulgarije  10.000-  10.000-

Rainbow Home Calcutta  52.500-  52.500-

ZOTO computerlessen  19.000-  19.000-

Kianjau Primary School, Kenia  29.000-  29.000-

Weeskinderen Namibië  19.000-  19.000-

ZOT School Aceh  50.000-  50.000-

Opleidingsaccommodatie PakDevFound  50.000-  50.000-

Werkplaats vakopleiding hout  25.000-  25.000-

Resource Center Ghana  50.000-  50.000-

School in Togo  22.000-  22.000-

SCF- kwaliteit onderwijs Balochistan  80.000-  80.000-

St. WOL  86.000-  86.000-

STOOM - bouw/renovatie Marowijne  20.000-  20.000-

St. Mali Scholenbouw  35.000-  35.000-

Net4Kids - bouw inrichting centrum (Gambia)  16.000-  16.000-

St. Samsara  22.000-  22.000-

Totaal onderwijs  883.545-  540.945-  1.424.490-

In 2006 is de categorie ‘overig’ niet separaat gespecificeerd in de jaarrekening maar opgenomen onder de categoriën onderwijs 

en kunst. In bovenstaand overzicht zijn de cijfers voor 2006 herrekend naar de in 2007 gekozen presentatiewijze voor donaties.
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Kunst 2007 2006 Cumulatief

Atlas Ensemble  -  50.000-  50.000-

Concertgebouworkest  -  50.000-  50.000-

Museum Belvédère  -  17.000-  17.000-

Ricciotti Ensemble  -  105.000-  105.000-

Frans Hals Museum  45.000-  45.000-

Museum Boijmans Van Beuningen  100.000-  100.000-

Joods Historisch Museum  60.000-  60.000-

Holland Festival 2007  20.000-  20.000-

Vondelpark Openluchttheater  20.000-  20.000-

Opera Kadish/Erwartung  15.000-  15.000-

Grachtenfestival  20.000-  20.000-

NedPhO GO!  20.000-  20.000-

Week van de Poëzie 2007  35.000-  35.000-

Poetry International 2007  20.000-  20.000-

Poëzie Club  5.000-  5.000-

Nationale Gedichtendag 2008  30.000-  30.000-

Week van de Poëzie 2008  20.000-  20.000-

Residentie Bach Ensembles  10.000-  10.000-

Zeeuws Museum  65.000-  65.000-

Totaal kunst  485.000-  222.000-  707.000-

Natuur 2007 2006 Cumulatief

WNF Coral Triangle  500.000- 500.000-

APF Sudan  200.000- 200.000-

IUCN NL Murciellagos Bay  44.000- 44.000-

IUCN NL Lamit Bay  44.000- 44.000-

IUCN NL Togo  83.000- 83.000-

IUCN NL Benin  60.000- 60.000-

IUCN NL Mali  44.000- 44.000-

Totaal natuur  975.000- - 975.000-

Lepra 2007 2006 Cumulatief
Onderzoek LUMC  75.000- 75.000-

Leprastichting  100.000- 100.000-

Totaal lepra  175.000-  -  175.000-

Overig 2007 2006 Cumulatief

War Trauma Foundation  -  25.000-  25.000-

St. 4 mei concerten  -  5.000-  5.000-

St. Hans Kox  -  8.000-  8.000-

Liliane Fonds (opvanghuis Benin)  -  125.000-  125.000-

Dorpsoudste Benin  -  2.000-  2.000-

Boijmans Turing Car(d) Onderzoek  10.000-  10.000-

Pro Seniore Verpleegtehuis  1.500-  1.500-

Pr. Christina Concours Classic Express  50.000-  50.000-

Jazz Impuls 2007  20.000-  20.000-

7 Bridges (Jazz) Festival  7.000-  7.000-

Wereld Jeugd Orkest 2008  25.000-  25.000-

Porgy & Bess 2008  17.000-  17.000-

Totaal overig  130.500-  165.000-  295.500-

TOTAAL  2.649.045-  927.445-  3.576.990-

In de donaties die in 2007 ten laste van de Staat van Baten en Lasten zijn gebracht ad € 2.649.045 bevindt zich een bedrag ad € 383.000 

dat onherroepelijk is toegezegd aan organisaties in 2007, waarmee deze organisaties pas in 2008 activiteiten zullen ontplooien.
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15. De specificatie van de overige lasten is als volgt: 2007 2006

Reis-, verblijf en representatiekosten  20.785-  1.415-

Huisvestingskosten  75.832-  342-

Administratie- en advieskosten  21.080-  5.282-

Kantoorkosten  23.360-  16.132-

Overige algemene kosten  3.169-  1.316-

Totaal  144.225-  24.487-

Segmentatie naar activiteiten Verstrekte donaties % Toe te rekenen uitvoeringskosten Totaal

Onderwijs  883.545- 30%  89.027-  972.572-

Kunst  485.000- 30%  89.027-  574.072-

Natuur  975.000- 20%  59.351-  1.034.351-

Lepra  175.000- 10%  29.676-  204.676-

Overig  130.500- 10%  29.676-  160.176-

Totaal  2.649.045- 100%  296.755-  2.945.800-

De kosten van de eigen organisatie bestaan uit alle lasten in de staat van baten en lasten uitgezonderd de verstrekte donaties.

Bestuursvergoedingen

De Bestuurders verlenen al hun diensten onbezoldigd. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 47,1 miljoen positief gedurende 2007. Er is gedurende 2007 voor € 0,1 miljoen 

geïnvesteerd in materiële vaste activa. Met name doordat een groot deel van de toegezegde schenking pas in latere jaren zal worden 

ontvangen is de kasstroom uit financieringsactiviteiten € 55,9 miljoen negatief. Per saldo resteert gedurende 2007 een positieve kas-

stroom van € 8,9 miljoen.

Deze jaarrekening is vastgesteld op 7 april 2008.

De directie: Het bestuur:

C. Bueters P.A. Geelen

M. Halbesma G.A. Ribbink

 J.L. Davidson



Aan: Het bestuur van de Stichting Turing Foundation

Accountantsverklaring  
Wij hebben de jaarrekening 2007 van de Stichting Turing 
Foundation te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 
december 2007 en de staat van baten en lasten over 2007 
met de toelichting gecontroleerd.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Stichting Turing Foundation is 
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 
geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 
beide in overeenstemming met de Richtlijn voor Organisa
tieszonderwinststreven. Deze verantwoordelijkheid 
omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand 
houden van een intern beheersingssysteem relevant voor 
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarreke
ning van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken 
van schattingen die onder de gegeven omstandigheden 
redelijk zijn. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel 
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht 
te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en 
zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit 
te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter 
verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de 
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te 

voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professio
nele oordeelsvorming van de accountant, waaronder 
begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In 
die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het 
voor het opmaken van en getrouw weergeven in de 
jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te 
kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder 
de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet 
tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit 
van het interne beheersingssysteem van de entiteit. 
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van 
de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
de Stichting Turing Foundation per 31 december 2007 en 
van het resultaat over 2007 in overeenstemming met de 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisatieszonder
winststreven (RJ 640, herzien 2007).
Wij melden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amstelveen, 7 April 2008

KPMG ACCOUNTANTS N.V. 

S. Haringa RA
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Colofon
Redactie en tekst Turing Foundation 
Uitgave Turing Foundation
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam 
T +31 (0)20 520 00 10
F +31 (0)20 625 56 67
www.turingfoundation.org 
Concept en ontwerp Enof ontwerp + communicatie 
Druk Libertas 
Papier Arctic White

heeft met veel plezier en inspiratie meegewerkt aan dit jaarverslag. 
Wil jij ook geïnspireerd worden? www.enof.nl


