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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag over 2009 van de Huisman Foundation. In 2009 is het legaat 
vrijgekomen waaruit het vermogen van de stichting vrijwel geheel is opgebouwd. Daar-
mee is  2009 het jaar waarin de stichting voor het eerst over voldoende middelen heeft 
kunnen beschikken om volledig uitvoering aan zijn beleid te geven. 
 
In dit jaarverslag vindt u algemene informatie over de Huisman Foundation zelf, een 
financiële verantwoording over 2009, informatie over het vermogensbeheer en de dona-
ties uit vruchtgebruik en tenslotte een terugkoppeling naar de vereisten die aan de fi-
nanciële administratie van ANBIs worden gesteld. 
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1.1. Doelstelling en aanpak 
 
Op 25 juli 2007 hebben diverse leden van de familie Huisman een stichting opgericht, 
de Huisman Foundation. 
Het doel van de Huisman Foundation is bij te dragen aan het verbeteren van de levens-
omstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden, met name Afrika ten zuiden van 
de Sahara. 
De Huisman Foundation is een vermogenshoudende stichting. De Huisman Foundation 
zet zowel het vermogen als het vruchtgebruik in om zijn doel te realiseren. 
 
De Huisman Foundation staat een marktgerichte, vraag gestuurde en multidisciplinaire 
aanpak voor.  Duurzame ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer mensen gezond zijn, 
goede opleiding genieten, over infrastructuur beschikken (energie, telecommunicatie) 
en een inkomen hebben. De Huisman Foundation zoekt daarbij samenwerking met an-
dere stichtingen en initiatieven die een integrale en bedrijfsmatige aanpak nastreven. 
De Huisman Foundation zelf zal zich m.n. richten op en de volgende vier specialisaties: 
• water en sanitaire voorzieningen 
• duurzame energie 
• ondersteuning bedrijvigheid en ondernemerschap 
• Gezondheid en welzijn 
 
 
1.2. Bestuur 
 
De Huisman Foundation heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Da-
gelijks Bestuur bestaat uit drie leden, het Algemeen Bestuur uit zeven leden.  Het Da-
gelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de beleidskaders die door het Algemeen 
Bestuur zijn vastgesteld. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maxi-
maal 4 jaar en kan worden herbenoemd door het Algemeen Bestuur. 
 
 
1.3 Bestuurssamenstelling en mutaties 
 
De bestuurssamenstelling op 31 december 2009 was als volgt: 
• Gert-Jan Huisman (Voorzitter, Dagelijks Bestuur) 
• Tertius Abbo (Secretaris, Dagelijks Bestuur) 
• Rens Huisman (Penningmeester, Dagelijks Bestuur) 
• Alida Melse-Boonstra (Algemeen Bestuur) 
• Wim van Ieperen (Algemeen Bestuur) 
• Henk Poolen (Algemeen Bestuur) 
• Vacant (Algemeen Bestuur) 
 
Rens Huisman en Henk Poolen zijn in 2009 afgetreden en herbenoemd. Evert de Blok 
heeft zijn functie als lid van het Algemeen Bestuur neergelegd. Noot: in 2010 heeft 
Herman Brouwer zich bereid verklaard toe te treden tot het Algemeen Bestuur. 

1. Over de Huisman Foundation 

1 



2 

2.1. Balans 
 

2. Balans en Baten&Lasten 

Het grote verschil in de balans van 2009 en 2008 is het vrijgekomen legaat in 2009. 
Daarnaast valt aan de Activa zijde op dat de Formax lening in 2009 volledig is afge-
waardeerd. 

2.2. Baten & Lasten 
 

Het resultaat in 2009 is positief, namelijk € 1.735.281,91. Dit resultaat wordt bepaald 
door het vrijgekomen legaat en een positief beleggingsresultaat. Op de volgende blad-
zijde vindt u een overzicht van de baten-lasten over 2009 en een beschrijving. 
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2.2.1. Toelichting Baten 
 
Portefeuille & directe investeringen 
 
De opbrengsten uit portefeuille (inclusief liquiditeiten) zijn onder te verdelen in gereali-
seerde baten, vorderingen op nog te ontvangen (coupon)rente en nog niet gerealiseerde 
koerswinst op posities binnen de portefeuille.  

De rente inkomsten op liquiditeiten die in 2009 zijn ontvangen bedragen € 7.600,03. 
Naast rente op liquiditeiten is rente (€ 104,79) ontvangen uit een lening aan Formax, 
een bedrijf dat kleinschalige toepassingen van zonne-energie verkoopt in Kenya. 
Een tweetal vorderingen, nl. opgebouwd renterecht en opgebouwd couponrecht, geeft 
zicht op € 3.677,00. Er is vrijwel geen risico dat deze vorderingen niet te innen zijn. Al-
lerminst zeker is de ongerealiseerde koerswinst op posities binnen de portefeuille. Tij-
dens het sluiten van het jaar 2009 bedroeg deze € 269.521,24. 
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In april 2009 is het legaat van de heer wijlen M. Huisman ontvangen. Dit legaat vormt 
het overgrote deel van het vermogen van de Huisman Foundation. Het legaat bestond 
uit aandelen (€ 529.959,63), obligaties (€ 247.195,00) en liquiditeiten (€ 658.513,60).  
 
De algemene donaties zijn bijna volledig opgebouwd uit 2 lijfrenteschenking (van € 
20.000,-- en € 15.000,-- met een looptijd van respectievelijk 5 en 6 jaar). Deze alge-
mene lijfrenteschenkingen zijn bedoeld voor vermogensopbouw van de Huisman Foun-
dation. 
 
Voor een sanitatie project in Tanzania is een gift van € 1.000,-- ontvangen.  

totaal legaat 1.435.668,23 
totaal algemene giften 35.285,00 
totaal projectgerelateerde giften 1.000,00 

1.471.953,23 
 

donaties 
 
De volgende donaties zijn in 2009 ontvangen. 

2.2.2. Toelichting Lasten 
 
specificatie kosten 
De kosten die de stichting in 2009 heeft gemaakt ten behoeve van de portefeuille be-
dragen € 9.238,--. Dit komt door het transformeren van een algemene portefeuille, di-
rect verkregen uit een legaat, naar een portefeuille die qua samenstelling past binnen 
het beleggingsbeleid en de doelstellingen van de Huisman Foundation. Het zwaartepunt 
van deze ombouw ligt in 2009; de kosten ten behoeve van de portefeuille zullen in de 
volgende jaren naar verwachting lager zijn.  
Daarnaast werden op enkele posities binnen de portefeuille dividend belasting geheven, 
in totaal € 2.045,--. Bij de ombouw van de portefeuille zal het vermijden van posities 
waarover dividend belasting verschuldigd is de keuze mede bepalen.  
 
De overige kosten bestaan voor het grootste deel uit notariskosten (€ 813,50), met 
name voor het verkrijgen van twee lijfrente schenkingen. De algemene kosten (€ 
193,14) bestaan o.a. uit contributie voor de KvK en kosten ten behoeve van de alge-
mene bestuursvergadering. 
 
De kosten voor het laten renderen van het vermogen en het ontvangen van lijfrente 
schenkingen (notariskosten) bedragen 0,70% van het totale vermogen. De algemene 
kosten die de Huisman Foundation in 2009 heeft gemaakt bedragen 0,01% van het to-
tale vermogen. 
 
Afboeking lening Formax  
De lening van $ 5.000,-- aan Formax kende 4 termijnen van rente en aflossing. Formax 
heeft daarvan één voldaan en heeft de overige verzaakt. Gaandeweg 2009 is gebleken 
dat het restant van de vorderingen oninbaar is en derhalve wordt het gehele restant 
van de lening ($ 3.750,--) afgeschreven tegen een valutakoers op 31 december 2009. 
Dit levert een last op van € 2.610,38. 
 
Projectgerelateerde lasten 
De lasten betreffen alleen donaties uit het vruchtgebruik. In totaal zijn vier projecten 
ondersteund met een bijdrage van in totaal € 29.439,50.  
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3.1. Oogmerk  
 
Als vermogenshoudende stichting streeft de Huisman Foundation streeft niet naar het 
realiseren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw. Via een passief beleggings-
beleid, om de transactie- en beheerkosten te beperken, wordt het vermogen reëel in 
stand gehouden. 
 
 
3.2. Vermogen 
 
De Huisman Foundation investeert zijn vermogen voor een deel in ontwikkelingslanden, 
om zo zijn doelen te realiseren. Dat kan plaats vinden via beursgenoteerde bedrijven, 
private equity fondsen, kleinschalige bedrijvigheid (microfinanciering instellingen), 
maar ook rechtstreeks in locale bedrijven.  
Bij het investeren van het vermogen baseert de Huisman Foundation zijn (beleggings)
keuzes  op verwachte rendementen  (inclusief het beperken van transactie- en beheer-
kosten),  risicospreiding en ethische overwegingen. Deze ethische overwegingen zijn 
vertaald naar toetsingscriteria.  
 
 
3.3. Vruchtgebruik 
 
De Huisman Foundation gaat uit van een langjarig gemiddeld rendement van circa 6% 
en een inflatie van 2.5%. Het reële rendement bedraagt dan 3.5% De Huisman Foun-
dation heeft geen winstoogmerk en zal het reële rendement op zijn vermogen daarom 
als vruchtgebruik investeren in mens en  omgeving in Afrika beneden de Sahara. Jaar-
lijks kunnen de projecten waaraan de Huisman Foundation bijdraagt zowel in kwaliteit 
als in benodigd budget verschillen. De Huisman Foundation hanteert bij het jaarlijks te 
besteden vruchtgebruik daarom een ondergrens van 2% en een bovengrens van 5%. 
Het gemiddelde langjarig te besteden vruchtgebruik benadert echter 3.5%. In absolute 
termen komt dan ongeveer overeen met ongeveer € 55.000,--.  
Het vruchtgebruik doneert de Huisman Foundation aan niet op winst gerichte initiatie-
ven in Sub-Sahara Afrika, met name op het vlak van de vier thema’s waarop de Huis-
man Foundation zich richt.  
 
 
Voor zowel investeringen uit vermogen als voor donaties uit vruchtgebruik hanteert de 
Huisman Foundation positieve en negatieve toetsingscriteria (respectievelijk voorkeurs-
criteria en uitsluitingcriteria).  
 
 

3. Financieel beleid 

6 

Uit figuur 1 blijkt dat meer dan driekwart van het vermogen belegd is in aandelen en 
private equity funds/social venture capital funds. Dit offensieve profiel past volledig 
binnen de strategie van de Huisman Foundation.  
In bijlage 1 staat een overzicht van de individuele posities binnen de portefeuille. 

4. Overzicht portefeuille Huisman Foundati- 
     on en toetsing aan het financieel beleid 

Figuur 1: verdeling van het vermogen van de Huisman Foundation over de 
verschillende assets 
 
 
In het ‘Beleidsplan van de Stichting Huisman Foundation – meerjarenplan en uitwerk-
ing voor 2010’ staan de volgende uitgangspunten van het financieel beleid: 
1. De stichting belegt het vermogen voor een groot deel in ondernemingen die in 

meer of mindere mate economische activiteiten in ontwikkelingslanden ont-
plooien; 

2. De stichting belegt het grootste deel van het vermogen direct in bedrijven 
(beursgenoteerd, dan wel niet-beursgenoteerd); 

3. De stichting belegt minimaal in 8 – 10 individuele bedrijven en niet meer dan 1/3 
van het vermogen in één individuele onderneming; 

4. De stichting hanteert een passief beleggingsbeleid; en 
5. De stichting hanteert positieve criteria (voorkeurscriteria) en negatieve criteria 

(uitsluitingscriteria) bij het bepalen beleggingskeuze. 
 
De portefeuille van de stichting (zie bijlage 1 ) kan worden getoetst aan bovenge-
noemde uitgangspunten. De Huisman Foundation heeft sinds het verkrijgen van het 
legaat al diverse posities van ondernemingen die actief zijn in ontwikkelingslanden in-
genomen (uitgangspunt 1), bijvoorbeeld Mango Capital Fund, TBL Mirror Fund, Triodos 
Microfinance Fund, Unilever, Philips en Nestlé. De ombouw is op dit punt echter nog 
niet afgerond. Aan het 2e en 3e uitgangspunt is voldaan. In 2009 is gestart met het 
omvormen van de algemene portefeuille naar een portefeuille die past binnen het 
beleid van de Huisman Foundation. De stichting hanteert een buy-and-hold strategie op 
de aandelen die zijn aangekocht. Ook zijn enkele (index)trackers gekocht, passend bin-
nen het passieve beleggingsbeleid (uitgangspunt 4) van de stichting. 
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 Binnen de portefeuille zitten geen bedrijven waarop de uitsluitingscriteria van toepass-
ing zijn. Posities waarop de voorkeurscriteria op van toepassing zijn, zijn bijvoorbeeld 
Unilever, Philips, Nestlé, Ishares Global Clean Energy Fund en Triodos Micro Finance 
Fund (uitgangspunt 5). Het 5e uitgangspunt is een principe wat blijvende aandacht 
vereist.  
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De rendementen op de verschillende assets in figuur 2 zijn opgebouwd uit een ongereal-
iseerd en gerealiseerd (bruto) rendement. Het gerealiseerde rendement bestaat uit de  
gerealiseerde koerswinst, ontvangen dividenden en couponuitkeringen. Het ongereal-
iseerd rendement is de koerswinst van posities die de stichting nog steeds in eigendom 
heeft. 

5. Beleggingsresultaten 

Figuur 2: behaalde rendementen op de beleggingsportefeuille 
 
De Huisman Foundation heeft in 2009 een uitzonderlijk rendement op haar vermogen 
behaald. Door de offensieve portefeuille indeling heeft de stichting meer dan gemiddeld 
geprofiteerd van het herstel op de beurs. Het totale rendement op de beleggingsporte-
feuille (exclusief liquiditeiten) bedroeg 25,1 %, grotendeels te verklaren door de aan-
delen performance (27,2 %). Maar ook het totale rendement op de obligaties was op-
vallend hoog, namelijk 18,5 %. De sterke performance op obligaties komt voor een 
groot deel door een sterk koersherstel van enkele obligaties, te verklaren door een kop-
peling aan de beurskoers van een mandje onderliggende aandelen, de verdere daling 
van de rente en het afgenomen risico dat door de markt werd toegekend aan de con-
tinuïteit/solvabiliteit van de uitgevers van de obligaties.  
Het private equity fund (TBL Mirror Fund) heeft al haar deelnemingen in 2009 gewaar-
deerd op aanschafwaarde, zodat hier nog geen rendement is behaald.    
Op de liquiditeiten is een rentevergoeding van circa 2.5% verkregen. Het totale rende-
ment op het gehele vermogen (beleggingen en liquiditeiten) bedroeg 19,4 %. 
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De investeringen uit het vermogen en met name de donaties uit het vruchtgebruik 
worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De Huisman Founda-
tion belegt een deel van het vermogen ook buiten de eigen directe doelstellingen. Dit 
vanwege het gewenste risicoprofiel en de beperkte spreidingsmogelijkheden om te 
beleggen/investeren in Sub Sahara Afrika. 
 
 
6.1. Toelichting/beschrijving posities uit het vermogen 
 
Ongeveer een kwart van het vermogen van de Huisman Foundation is belegd in fondsen 
die in meer of mindere mate actief zijn binnen de doelstelling van de stichting. Enkele 
voorbeelden van dergelijke fondsen waarin de Huisman Foundation zijn vermogen heeft 
belegd zijn: TBL Mirror, Mango Capital Fund, Triodos MicroFinance Fund en Ishares 
Clean Energy. Deze fondsen beleggen (hoofdzakelijk) in Afrika en/of zijn actief op het 
vlak van een duurzame (leef)omgeving. 

6. Vermogen en vruchtgebruik: investerin- 
    gen en projecten 

Het Mango Capital Fund investeert in 
beursgenoteerde ondernemingen in 
meer dan 20 emerging markets in 
Afrika en het Midden Oosten 
(exclusief Zuid Afrika en Israel). 

Het Triodos Microfinance Fund  investeert in microfinancieringsinstellingen in Latijns-
Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. Het fonds verstrekt leningen en participeert in 
aandelenkapitaal. 

Het TBL Mirror Fund verschaft risico kapitaal voor 
het midden- en kleinbedrijf in met name Kenya. 
Het fond verschaft vermogen, praktische betrok-
kenheid en ondersteuning door (Nederlandse) on-
dernemers en toegang tot een internationaal in-
vesteerders netwerk. 
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De Siphon Filter 
 
 
Ontwikkelen van een mar-
keting- en business model 
om de Siphon filter in Zam-
bia te introduceren.  

De introductie van de Siphon filter in Zambia is een onderdeel van een groter  
project ‘introductie Siphon filter in vijf Afrikaanse landen’ van Connect Interna-
tional.  

© Foto’s: Connect International  



 

iShares S&P Global Clean Energy is een tracker op de S&P Global Clean Energy Index en 
bevat een portfolio van de 30 grootste, wereldwijd beursgenoteerde bedrijven in duur-
zame energie. De index is samengesteld uit een mix van bedrijven die zich binnen de 
duurzame energie richten op productie, technologie en toelevering van materialen. 
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In de komende jaren zal de Huisman Foundation de marktontwikkelingen blijven volgen 
en de posities in Sub Sahara Afrika en binnen duurzame sectoren uitbreiden, mits pas-
send binnen het gewenste risicoprofiel, spreiding, verwachte rendement, ethische over-
wegingen, etc. 
 
 
 
 

 
 
6.2. Toelichting/beschrijving besteding van het vruchtgebruik 
 
In 2009 heeft de Huisman Foundation vier projecten gesteund met donaties uit vrucht-
gebruik. Het totaal aan donaties uit vruchtgebruik bedroeg in 2009 circa € 33.500,--. 
Voor één van de projecten (het sanitatieproject Tanzania, zie onder) is een directe do-
natie van € 1.000,-- ontvangen. 
 
Op het gebied van water heeft de Huisman Foundation twee projecten van Connect In-
ternational ondersteund. In Tanzania (Njombé en Ludewa) hebben 12.500 mensen toe-
gang gekregen tot verbeterde sanitaire voorzieningen en educatie over hygiëne. In 
Zambia wordt een marketing- en business model ontwikkeld om de Siphon filter te in-
troduceren. De Siphon filter zet dagelijks 80 liter vervuild water om in schoon ge-
bruikswater/drinkwater. Tijdens de ontwikkelfase gaat het om 25.000 mensen. 
Schoon gebruikswater en goede sanitaire voorzieningen voorkomt dat mensen ziek ra-
ken en overlijden aan ziekten die via water worden overgedragen. De Huisman Founda-
tion heeft aan de projecten in Tanzania en Zambia respectievelijk circa € 3.000,-- en € 
12.500,-- bijgedragen. Deze bedragen zijn verdubbeld door Aqua for All. 
 
In Zambia heeft de Huisman Foundation € 15.000,-- bijgedragen aan de energie 
voorziening (zonnepanelen) voor het aansluiten op internet van de Chitokoloki gemeen-
schap. Lokale talenten kunnen zich via internet/ICT oplossingen verder ontwikkelen. Via 
een revolving fund ontwikkelt Macha Works gelijksoortige initiatieven elders.  
 
Tussen de Nederlandse Hervormde Kerk te Dirksland en twee kerken in Redelinghuys 
(Zuid-Afrika) bestaat sinds 2008 een zusterrelatie. Het doel is om binnen deze relatie 
activiteiten te ontplooien die voor alle drie de kerken/gemeenschappen (spirituele) groei 
en ontwikkeling brengen. Via een bijdrage (€ 4.000,--) van de Huisman Foundations zijn 
lokaal computers aangeschaft, bedoeld om de communicatie binnen de zusterrelatie te 
bevorderen.  
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Toepassing zonne-energie om de 
Chitokoloki gemeenschap in Zambia 
op het internet aan te sluiten.  
 
 
Het doel is om solar panelen op een ‘low 
energy’ internet voorziening in Chitokoloki 
(Zambia) aan te brengen. Het nationale 
elektriciteitsnet bevindt zich namelijk op 
300 km afstand van Chitokoloki. Toegang 
tot internet en ICT-technologie biedt het 
lokale talent de noodzakelijke instrumen-
ten om zich verder te kunnen ontplooien.  
 
Met de bijdrage van de Huisman Foundati-
on is een revolving fund opgezet. Een deel 
van de winst van het internet voorziening 
in Chitokoloki keert terug naar het revol-
ving fund om elders in Zambia dezelfde 
initiatieven van de grond te krijgen. Een 
soortgelijk project in Macha was eerder al 
succesvol. 
 

Macha Works is een jong innovatief samenwerkingsverband,  gericht op:  
• Gebruik van high tech (internet, media, telecom) 
• Enorme focus op het opsporen en ontwikkelen van lokaal talent 
© foto’s: Macha Works 



 
De Huisman Foundation heeft in 2008 de status van een Algemeen Nut Beogende In-
stelling (ANBI) verworven. Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze 
administratie moet blijken: 

welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn 
betaald  

welke kosten de instelling heeft gemaakt  
wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is  

 
Ad 1. Uitbetaalde onkostenvergoedingen en vacatiegelden 
In 2009 zijn geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden aan bestuurleden uitbetaald. 
De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het criterium van de Belastingdienst dat 
bestuursleden van ANBIs geen bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden 
mogen ontvangen. 
 
Ad 2. Gemaakte kosten 
De kosten voor het laten renderen van het vermogen en het ontvangen van lijfrente 
schenkingen (notariskosten) bedragen 0,70% van het totale vermogen. De algemene 
kosten die de Huisman Foundation in 2009 heeft gemaakt bedragen 0,01% van het to-
tale vermogen. 
De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het criterium van de Belastingdienst dat 
er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen. 
 
Ad 3. Aard en omvang van vermogen en inkomsten  
Het vermogen van de Huisman Foundation is grotendeels opgebouwd uit een legaat en 
twee lijfrenteschenkingen (zie baten&lasten overzicht). Dit zijn algemene giften be-
stemd voor vermogensvorming. Dit vermogen wordt offensief belegd, passend binnen 
de doelstelling van de stichting (stimuleren bedrijvigheid in Afrika) en het gekozen risi-
coprofiel (offensief portefeuillemodel, dus zeer sterke overweging van aandelen). Deze 
wijze van beleggen kan tot grote fluctuaties in vermogen leiden. Vandaar dat wordt uit-
gegaan van een langjarige rendement van circa 6 %, een inflatie van 2.5% en een 
vruchtgebruik van circa 3.5%. Op deze wijze wordt het vermogen van de Huisman 
Foundation langjarig in stand gehouden en vindt geen ongeoorloofde vermogensgroei 
plaats. 
De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het bestedingscriterium dat de Belasting-
dienst aan ANBIs stelt. 

7. Naleving aan vereisten ANBI’s t.a.v. de  
    financiële administratie 
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Bijlage 1: Posities binnen de portefeuille 
van de Huisman Foundation 


