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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2012. Het 

jaarverslag geeft inzage in de balans en baten&lasten, het financiële beleid en het ver-

mogensbeheer/-resultaat, de projecten die Huisman Foundation heeft ondersteund en 

de realisatie van het beleid/doelstellingen. 

 

De Huisman Foundation brengt vanaf 2011 zijn financiële verslaglegging in overeen-

stemming met de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de 

Jaarverslaglegging.  Het voor u liggende jaarverslag is opgesteld conform Richtlijn 650. 

De Richtlijn 650 bevat specifieke bepalingen voor kleine organisaties-zonder-

winststreven, waarbij rekening wordt gehouden met de relatief beperkte omvang van 

deze organisaties. Met deze richtlijn beoogt men een duidelijk kader te scheppen voor 

de jaarverslaglegging van kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

De Huisman Foundation is niet wettelijk verplicht om de bepalingen uit de Richtlijn 650 

te volgen. De Huisman Foundation moet een actuele, afdoende financiële administratie 

bijhouden. Dit hoeft overigens niet in de vorm van een financieel jaarverslag. Het op-

stellen van een financieel jaarverslag, waarbij de bepalingen van Richtlijn 650 zijn opge-

nomen, is een eigen ambitie. De Huisman Foundation vindt transparantie en beheersing 

van administratieve/bedrijfsmatige processen belangrijk. 
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1.1. Doelstelling en aanpak 
 

Op 25 juli 2007 hebben diverse leden van de oorspronkelijk uit Melissant en Dirksland 

stammende familie Huisman een stichting opgericht, de Stichting Huisman Foundation. 

De statutaire zetel is Nijkerk en het adres is Van Kluijvelaan 28, 3862 XG Nijkerk. 

 

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 de schenkingen 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 
 

Het bestuur van de Huisman Foundation bestaat uit zeven leden Een bestuurslid wordt 

voor een periode van maximaal 4 jaar benoemd en kan door het bestuur worden her-

benoemd. 

 

 

1.3 Bestuurssamenstelling en mutaties 
 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2012 was als volgt: 

 Gert-Jan Huisman (voorzitter) 

 Tertius Abbo (secretaris) 

 Rens Huisman (penningmeester) 

 Alida Melse-Boonstra (algemeen lid) 

 Wim van Ieperen (algemeen lid) 

 Henk Poolen (algemeen lid) 

 Herman Brouwer (algemeen lid) 

 

Gert-Jan Huisman was in 2012 aftredend en herbenoembaar. Hij is herbenoemd. 

1. Over de Huisman Foundation 
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2.1. Balans 

2. Balans en Baten&Lasten 
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Passiva 

 

Eigen Vermogen: 

Het eigen vermogen (€ 1.900.590,38) is opgebouwd uit een kernvermogen en reser-

ves&fondsen.  Het kernvermogen geeft de hoogte van het reëel in stand te houden ver-

mogen weer. Het is gebaseerd op de som van drie grootheden: het startkapitaal van de 

Huisman Foundation (de nalatenschap van wijlen Mels Huisman), de donaties tbv ver-

mogensopbouw en de inflatiecorrectie om het vermogen reëel in stand te houden. Het 

kernvermogen bedroeg in 2012 € 2.302.187,88. 

 

De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief, maar is in 

2012 toegenomen (- € 457.845,68). Dit bedrag is de resultante van een egalisatiere-

serve 31-12 2011 (- € 551.738,01) en een toevoeging (twv € 93.892,34) uit het resul-

taat over 2012. In jaren met positieve rendementen zal de egalisatie reserve richting 

neutraal bewegen. 

 

De bestemmingsreserve is een door het bestuur zelf aangebrachte beperkte beste-

dingsmogelijkheid van het vermogen. Als het totaal van de donaties door de Huisman 

Foundation in enig jaar afwijkt van 3% van het werkelijke vermogen, dan wordt dit be-

drag toegevoegd/onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit bedrag kan zowel een 

specifieke als een algemene bestemming (nl te besteden aan donaties in een later jaar, 

bovenop de 3% in dat jaar) hebben. In 2012 is € 37.989,18 toegevoegd aan de be-

stemmingsreserve. Het totaal in de bestemmingsreserve bedraagt € 56.248,18. De sa-

menstelling van de bestemmingsreserve is weergegeven in onderstaande tabel. 

3 

Activa 

 

Vaste Activa: 

 

De belangen in TBL Mirror Fund (Private Equity) en The Well Participations BV (directe 

deelneming) ter waarde van € 186.000 zijn niet op korte termijn inwisselbaar. Beide 

belangen zijn in 2012 nog gewaardeerd conform oorspronkelijke boekwaarde. In 2012 

hebben TBL Mirror Fund en The Well Participations BV capital calls gedaan van respec-

tievelijk € 15.000 en € 50.000. 

 

 

Vlottende activa: 

Er zijn diverse posten binnen de portefeuille waar vorderingen open staan. Voor de in-

gehouden dividend belasting (bronbelasting) is uitgegaan dat, na aftrek van kosten, 

circa 75% (€ 1407,75) terug te vorderen is. 
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2.2 Baten & Lasten 
 

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit donaties met een door de gever zelf aange-

brachte bestemming. Begin 2012 was het bestemmingsfonds € 3.200 groot, bestemd 

voor manual drilling in Tigray, Ethiopië. In 2012 is voor € 2.200 aan donaties voor dit-

zelfde project binnen gekomen. Het bestemmingsfonds is in 2012 volledig uitgeput, 

door bestedingen aan het manual drilling project. 

Overige Passiva: 

Er zijn geen overige passiva op de balans van de Huisman Foundation. 
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Bijdragen aan projecten (passend binnen de doelstellingen van de Huisman Foundati-

on): 

De totale bijdrage aan de projecten (de schenkingen vanuit vermogensopbrengsten en 

de donaties voor een specifiek project) bedroeg € 20.778,--. Daarnaast is een bestem-

ming aangebracht van € 7.567,99 voor het opzetten van manual drilling in Tigray, Ethi-

opië. Een bedrag van € 30.421,19 is met een onbepaalde bestemming toegevoegd. In 

hoofdstuk 6.2 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze projecten. 

2.2.1 Toelichting baten 

 

Het bruto rendement (resultaat inclusief transactiekosten en dividendbelasting, exclusief 

ontvangen donaties) op het vermogen bedroeg € 206.153,02. Het rendement is vrijwel 

volledig toe te schrijven aan (ongerealiseerde) koerswinsten binnen de aandelenporte-

feuille.  

 

In 2012 is er voor € 62.200,-- aan donaties binnengekomen, waarvan € 60.000,-- be-

stemd is voor opbouw van het vermogen en € 2.200,-- voor schenkingsdoeleinden 

(manual drilling, Tigray, Ethiopië). 

2.2.2 Toelichting lasten 

 

Kosten werving baten: 

De Huisman Foundation kent twee vormen van inkomsten, namelijk baten uit de vermo-

genscategorieën en baten uit de fondswerving/donaties. De Huisman Foundation heeft 

in 2012 geen kosten voor fondswerving gemaakt. 

 

Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2012 € 1.025,00. De totale 

lasten die gemaakt zijn voor werving van baten bedroegen in 2012 € 1.025,00. Dit 

komt overeen met 0.05% van het eigen vermogen van de Huisman Foundation. 

 

Kosten beheer&administratie: 

De kosten voor het beheer en administratie zijn uit te splitsen in de bestuurskosten en 

algemene kosten. 

 

De Huisman Foundation kent geen honorarium toe aan zijn bestuursleden. Wel heeft 

een aantal bestuursleden vacatiegelden à € 50,-- toegekend gekregen (totaal € 200,--). 

Enkele bestuursleden hebben en vrijwilligersvergoeding gekregen, in totaal € 2.650,--.  

De uitkering van vacatiegelden en vrijwilligersvergoedingen is gedaan binnen de kaders 

die de Belastingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 8). 

Enkele algemene kosten zijn kosten ten gevolge van website en het lidmaatschap KvK. 

Deze kosten zijn te verwaarlozen. 

De lasten ten gevolge van beheer en administratie komen overeen met 0.17% van het 

eigen vermogen van de Huisman Foundation. 

 

De Huisman Foundation let in zijn bedrijfsvoering en beleggingskeuzes sterk op het kos-

ten aspect. De totale overhead kosten over 2012 bedroegen 0.22% van het totale eigen 

vermogen. 
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Toelichting resultaatbestemming 2012: 

 

Om het kernvermogen reëel in stand te houden is een inflatiecorrectie toegepast. In 

2012 bedroeg de inflatie 2.5%1. Dit betekent dat € 54.687,51 aan het kernvermogen 

moet worden toegevoegd. Daarnaast zijn de algemene giften die de Huisman Foundati-

on heeft ontvangen ten behoeve van vermogensopbouw toegevoegd aan het kernver-

mogen; i.c. € 60.000,-- in 2012. 

 

Het beschikbare budget voor donaties door de stichting (3% van het gemiddelde vermo-

gen over 2012) bedroeg € 53.367,18. Aan donaties is € 20.778 besteed, waarvan € 

5.400 ten laste van het bestemmingsfonds. Aan de bestemmingsreserve is daarom € 

37.989,18 toegevoegd. Aan het bestemmingsfonds is netto € 3.200 onttrokken (zie pa-

ragraaf 2.1).  

 

Door het positieve resultaat op het vermogen is voor 2012 een bedrag van € 93.892,34 

toegevoegd aan de egalisatiereserve. 

Foto: schoon water om te drinken en te irrigeren (manual drilling project 

Tigray, Ethiopië).   

1: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71311ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=%28l-39%29-l&VW=T 





3.1. Oogmerk  
 

Als vermogenshoudende stichting streeft de Huisman Foundation niet naar het realise-

ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw. Door de lange horizon van de 

stichting is gekozen voor een beleggingsmix met een zeer hoog percentage aan aande-

len cq deelnemingen. Via een passief aandelenbeheer, om de transactie- en beheerkos-

ten 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. Schenkingen 
 

De Huisman Foundation gaat uit van een langjarig gemiddeld (reëel) rendement van 

circa 3 %, gecorrigeerd voor kosten en de jaarlijkse inflatie. De Huisman Foundation 

heeft geen winstoogmerk en zal het reële rendement op zijn vermogen daarom via 

schenkingen investeren in mens en  omgeving in Afrika ten zuiden van de Sahara. 

Jaarlijks kunnen de projecten waaraan de Huisman Foundation bijdraagt zowel in kwali-

teit als in benodigd budget verschillen. De Huisman Foundation hanteert bij het jaar-

lijks te besteden bedrag voor schenkingen daarom een ondergrens van 1.5 % en een 

bovengrens van 4.5%. Afwijkingen van het verwachte reële rendement worden toege-

voegd dan wel onttrokken aan de bestemmingsreserve. Het gemiddelde langjarig te 

besteden bedrag voor schenkingen benadert 3.0%, in absolute termen komt dit onge-

veer overeen met  € 50.000,-- à  € 60.000,--. 

 

Het reële rendement doneert de Huisman Foundation aan niet op winst gerichte initia-

tieven in Sub-Sahara Afrika, met name op het vlak van de vier thema’s waarop de 

Huisman Foundation zich richt. 

 

Voor zowel investeringen uit vermogen als voor de schenkingsdoeleinden hanteert de 

Huisman Foundation positieve en negatieve toetsingscriteria (respectievelijk voorkeurs-

criteria en uitsluitingcriteria). 

 

 

3. Financieel beleid 
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Uit figuur 1 blijkt dat circa 80% van het vermogen belegd is in aandelen, private equity 

funds en directe deelnemingen. Dit offensieve profiel past volledig binnen de strategie 

van de Huisman Foundation. 

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 2012’ 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. 

 

 

Mutaties binnen de portefeuille in 2012: 

In 2012 is door de verkoop van obligaties de waarde van deze post met de helft terug-

gebracht. Hiermee heeft de Huisman Foundation ingespeeld op verwachte koersdal-

ingen op obligaties. De post liquiditeiten is bijna verdrievoudigd. De omvang van deze 

post zal afnemen, op het moment dat de stichting nieuwe investeringen in andere as-

sets doet. 

 

Toetsing portefeuille aan de uitgangspunten van het beleggingsbeleid: 

Op de volgende bladzijde vindt u een toelichting op de toetsing van de portefeuille aan 

de eerder genoemde uitgangspunten van het beleggingsbeleid. 
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Uitgangspunt 1: beleggen in bedrijven die (deels) actief zijn in ontwikkelingslanden 

 

De Huisman Foundation heeft aandelen van bedrijven die sterk actief zijn in emerging 

markets o.a.: Unilever en AKZO. Trackers en beleggingsfondsen passend binnen de 

doelstelling zijn o.a.: Lyxor Pan Africa Fund, Sustainable Capital Africa Alpha Fund, Trio-

dos Micro Finance Fund en het Robeco Emerging Markets Equity Fund. In de portefeuille 

zit ook een Private Equity Fund en een directe deelneming, namelijk het TBL Mirror Fund 

en The Well Participations BV (is één van de investeerders in een melkfabriek en veevo-

erfabriek in Ethiopië). Daarnaast bezit de   Huisman Foundation enkele sectorale track-

ers, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwikkelingslanden op de thema’s waarop 

de Huisman Foundation zich richt. Het gaat om het Ishares Clean Energy Fund en het 

Ishares Water Fund. 

 

 

Uitgangspunt 2: het grootste deel van het vermogen beleggen in (niet-) beurs-

genoteerde bedrijven 

 

Tussen de 75 - 80% van het vermogen is direct of indirect belegd in (niet-)

beursgenoteerde bedrijven. Aan dit uitgangspunt is dus voldaan. 

 

 

Uitgangspunt 3: beleggen in minimaal 8 à 10 bedrijven en niet meer dan 1/3 van het 

totaal vermogen binnen 1 positie 

 

Aan dit uitgangspunt is ook voldaan. De Huisman Foundation hanteert een offensieve 

beleggingsstrategie. Binnen deze offensieve strategie realiseert de stichting een goede 

risico spreiding. 

Door de offensieve strategie heeft de Huisman Foundation de meeste jaren (zeer) goede 

beleggingsrendementen behaald. Ook in 2012 is een positief rendement behaald. Op de 

lange termijn biedt de offensieve beleggingsstrategie het meeste perspectief op een 

hoog rendement.  

 

 

Uitgangspunt 4: de stichting hanteert een passieve beleggingswijze 

 

De stichting hanteert een buy-and-hold strategie op de aandelen die zijn aangekocht. 

Ook zijn enkele (index)trackers gekocht, passend binnen het passieve beleggingsbeleid 

van de stichting. De beleggingskosten worden geminimaliseerd door het kiezen van 

fondsen met een lage Total Expense Ratio, het beperken van het aantal transacties en 

het zoveel mogelijk vermijden van posities waar bronbelasting/dividendbelasting over 

wordt geheven. 

 

 

Uitgangspunt 5: stichting hanteert positieve criteria (voorkeurscriteria) en negatieve 

criteria (uitsluitingscriteria) bij het bepalen beleggingskeuze 

 

Binnen de portefeuille zitten geen bedrijven waarop de uitsluitingscriteria van toepas- 

sing zijn. Dit uitgangspunt is een principe wat blijvende aandacht vereist. 

10 



 

Het totaal rendement dat de Huisman Foundation in 2012 op zijn vermogen heeft be-

haald bedraagt circa 12%.  Daarmee is het jaar 2012 voor de stichting een goed beleg-

gingsjaar geweest. Het rendement op aandelen (circa 16%) is in zeer sterke mate bep-

alend geweest voor het gerealiseerde rendement in 2012. Het rendement van circa 16% 

op obligaties is uitzonderlijk, maar draagt vanwege het beperkte gewicht ook beperkt bij 

aan het totaal rendement.  

5. Beleggingsresultaten 
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De doelstelling van de Huisman Foundation luidt ‘het ondersteunen van en bijdragen 

aan een zakelijke, integrale en projectmatige aanpak van duurzame welzijnsontwik-

keling in ontwikkelingslanden’. De  Huisman Foundation zet haar vermogen en 

schenkingen in om haar doelstelling te realiseren. De inzet van vermogen en schenkin-

gen wordt hieronder beschreven. 

 

 

6.1. Toelichting/beschrijving posities uit het vermogen 
 

Thema bedrijvigheid: 

 

De Huisman Foundation heeft een voorkeur voor beleggingen in emerging markets (met 

name Afrika) en verschaft daarmee kapitaal aan beursgenoteerde bedrijven in deze 

markten. Posities in emerging markets zijn onder andere: TBL Mirror Fund, Lyxor ETF 

Pan Africa Fund, Mango Capital Fund, Triodos Micro Finance Fund en het Robeco Emerg-

ing Markets Fund. 

6. Vermogen en Schenkingen: investeringen    
    en projecten 

Triodos Microfinance Fund:   

Het Triodos Microfinance Fund  investeert in microfinancieringsinstel-

lingen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. Het fonds ver-

strekt leningen en participeert in aandelenkapitaal. 
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TBL Mirror Fund: 

Het TBL Mirror Fund is een private equity fund gericht op het midden- en kleinbedrijf in 

met name Kenya. Het fonds verschaft vermogen, praktische betrokkenheid en onder-

steuning door (Nederlandse) ondernemers en toe-

gang tot een internationaal investeerders netwerk. 

De bedrijven binnen het portfolio van het TBL Mirror 

Fund zijn actief op het vlak van mobiele dienstver-

lening (ringtones, informatiediensten, muziek, etc), 

mobiel bankieren (platform/software), telemarket-

ing en outsourcing, markt onderzoek, gezond-

heidsklinieken en ERP Software ontwikkeling en im-

plementatie. 

Sustainabale Capital Africa Alpha Fund: 

Het Sustainabale Capital Africa Alpha Fund investeert in beurs-

genoteerde ondernemingen in diverse Afrikaanse landen, o.a. in Kenya, 

Nigeria, Egypte, Mauritius, Ghana, Zambia, etc. (exclusief Zuid Afrika). 



 

13 

Directe Deelnemingen: 

 

De Huisman Foundation heeft in 2012 

zijn belang  in The Well Participations 

BV uitgebreid van 25% naar 49,9%, 

The Well Foundation is eigenaar voor 

50,1%. The Well Participations BV is 

voor 50% eigenaar van een veevoer-

fabriek en een melkfabriek in  Ethiopië 

(Tigray Region), waaraan in 2012 is 

gebouwd. Een lokale Ethiopische inves-

teerder is voor de overige 50% ei-

genaar. 

Foto’s: de melkfabriek en veevoerfabriek in aanbouw, in Shire, Tigray 

Thema ‘Water en sanitatie’ 

 

Binnen de aandelenportefeuille heeft de Huisman Foundation een positie in de water 

sector, namelijk Ishares Water. 

 

iShares S&P Global Water is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de per-

formance van de S&P Global Water 50 Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De 

ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P 

Global Water 50 Index biedt posities in de 50 grootste en meest liquide genoteerde 

bedrijven in de wereld die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van water. 

Foto’s: Verkooppunten van drinkwater in sloppenwijk te Nazret/Adama, Ethi-

opië (foto: Rens Huisman) 









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. 

Thema ‘Duurzame energie’ 

 

Binnen de aandelenportefeuille heeft de Huisman Foundation een positie binnen de 

duurzame energie sector, namelijk Ishares Global Clean Energy. 

 

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. 

 

Thema ‘Gezondheidszorg’ 

 

In 2012 had de Huisman Foundation geen positie in haar beleggingsportefeuille op het 

vlak van gezondheidszorg. 
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6.2. Activiteiten waaraan is bijgedragen uit het budget voor 

Schenkingen 
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2012 € 53.367,18. In dit jaar 

heeft de Huisman Foundation in totaal € 20.778,-- besteed aan schenkingen. Het       

restant is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  

 

De volgende donaties zijn in 2012 gedaan. 

 

Watertoren voor een dorp en een school, The Style Foundation (Kenya) 

 

The Style Foundation realiseert in Kenya in een dorp (Oloirien) vlakbij het natuurpark 

‘Masai Mara’ een watervoorziening. Deze watervoorziening is bedoeld voor de dorpsbe-

woners, een lagere school, een hotel en een vakschool/hotelschool. Het project is een 

combinatie van commerciële activiteiten (hotel), die middelen genereren voor het 

aanleggen van basisvoorzieningen  (watervoorziening, onderwijs). In de toekomst zullen 

in dit project ook een polytechnische school, community house en ziekenhuis worden 

gerealiseerd. Naast deze basisvoorzieningen biedt het project ook werkgelegenheid voor 

de lokale Masai bevolking. 

In 2011 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan de aanleg van een water-

voorziening voor het dorp en de school. Er is toen een 180 meter diepe boring verricht, 

een pomp geplaatst en er zijn leidingen aangelegd. De waterput levert voldoende water 

van een goede kwaliteit. In 2012 heeft de Huisman Foundation € 8.500 bijgedragen 

voor de bouw van een watertoren. De watertoren zorgt permanent voor voldoende druk 

op het waternet. Het watervat wordt gevuld via een pomp die door zone-energie wordt 

aangedreven. Ook Wilde Ganzen draagt bij aan dit project. 

Belangenbehartiging mensen met een handicap, Igede, Nigeria 

 

Igede is een kleine stam in Nigeria, gelegen in het Midden-Belt (regio) van het land, van 

circa 400.000 mensen groot, voornamelijk boeren. Ongeveer 98% van de bevolking 

leeft onder de armoedegrens. Elim is een organisatie voor gehandicapten in het Igede-

gebied in Nigeria. Elim helpt hen door het begeleiden naar medische hulp, het bieden 

van opleiding en beroepstraining en hen te begeleiden naar zelfstandigheid. 

In het Community Based Rehabilitation project krijgen circa 1200 personen met ver-

schillende handicaps ondersteuning/diensten (opstelling van operaties, fysiotherapie, 

ondersteuning van het schoolgeld, economische integratie, etc.) in de gemeenschap.  

 

De Huisman Foundation heeft in 2012 een bijdrage geleverd aan twee activiteiten van 

Elim.  

De eerste activiteit is de aanschaf van schoolmateriaal voor kinderen met een handicap. 

Het gaat om kinder woordenboeken en woordenboek met platen voor de basisscholen. 

Voor dove kinderen is beeldmateriaal  onmisbaar. Er is echter weinig lesmateriaal. 

Daarbij is er een toename van het aantal scholen met onderwijs waaraan ook dove / 

gehandicapte kinderen deelnemen.  

De tweede activiteit betreft het opstellen en uitgeven van een brochure over Elim en 

over allerlei sociaal maatschappelijke thema’s: gelijkheid man-vrouw, verstandig ge-

bruik TV, de noodzaak voor het schrijven van een testament, rechten en plichten 

algemeen, rechten en plichten van kinderen, het stoppen van vrouwen besnijdenis, time 

management voor de familie, verschillen tussen jongens en meisjes op het vlak van 

seksualiteit, etc. Deze brochure gaat naar kerken, basisscholen,middelbare scholen, 

dorpen en klinieken. 
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opzetten en stimuleren manual drilling in Tigray (Ethiopië) 

 

In Ethiopië heerst regelmatig droogte. Oogsten mislukken  (deels) en mensen leiden 

honger of zijn ondervoed. Daarnaast hebben veel mensen structureel geen toegang tot 

voldoende en schoon gebruikswater. De gangbare handgegraven putten leveren vaak 

water van slechte kwaliteit of vallen droog in de droge periode. Diepe machinaal ge-

boorde putten zijn duur.  

Er is een andere boortechniek mogelijk, namelijk handmatig boren. Deze techniek is tot 

wel vijf keer goedkoper dan machinaal boren, kan overal worden toegepast (mits de bo-

dem en de grondwaterstand geschikt is) en levert ook het hele jaar voldoende en 

schoon gebruikswater. Deze boortechniek is echter nog niet bekend in het noorden van 

Ethiopië. 

 

De Huisman Foundation heeft in 2011 

een consortium gevormd met The Well 

Foundation, MetaMeta, Idea en de Me-

kelle University om een quick scan 

naar de mogelijkheden van handmatig 

boren in Tahtay Koraro e.o. en Abreha 

Weatsheba.  

 

Figuur: De twee geselecteerde ge-

bieden waarbinnen een haalbaar-

heid studie naar manual drilling is 

uitgevoerd: Tahtay Koraro en 

Abreha Weatsheba 

 

 

In 2012 is via subsidiëring door ‘Aqua for All’ is verdubbeling van het beschikbare bud-

get gerealiseerd. Vervolgens zijn op deze twee plekken de geohydrologische en markt-

gerichte potentie van manual drilling onderzocht. Er zijn veel proefboringen verricht. 

De haalbaarheidsonderzoeken waren in 2012 nog niet afgerond.  

 

Met het onderzoek hebben we de volgende doelen:  

1. Onderzoeken van de potentie van handmatig boren (geschiktheid bodemopbouw 

en grondwaterstanden) 

2. Opzetten en trainen van één of meerdere boorbedrijven die deze techniek kunnen 

aanbieden 

3. Zoveel mogelijk mensen (scholen, kleine gemeenschappen, clusters van families) 

helpen aan schoon drinkwater en mogelijk ook irrigatiewater 
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Touwpomp op een put die via 
manual drilling in Tahtay Ko-
raro is geboord. De put le-
vert drinkwater, huishoud-

water en/of water voor irri-
gatie (multiple use systeem). 





 In 2012 heeft de Huisman Foundation geen donatie aan het project ‘opzetten en verbe-

teren basisgezondheidszorg in Tigray (Ethiopië)’ gedaan. Wel heeft Jannetta Huisman in 

2012 diverse activiteiten voor de project verricht vanuit het budget van een eerdere do-

natie. Hieronder vindt u een beschrijving van dit project. 

 

Opzetten en verbeteren basisgezondheidszorg, Tigray, Ethiopië 

 

Tigray is een arm, ruraal gebied in het noorden van Ethiopië. Shire (ook wel Endaselasie 

genoemd, stad van circa 50.000 inwoners) ligt dichtbij de grens met Eritrea. Op het 

vlak van de basis gezondheidszorg zijn vier problemen het grootst: 

 Te beperkte toegang tot schoon drinkwater 

 Te beperkte toegang tot goede sanitaire voorzieningen en te weinig kennis 

hierover 

 Koken op hout in hutten geeft een ongezond binnenmilieu (rookontwikkeling) en 

druk op de omgeving ( houtverbruik) 

 Onhygiënische leefomgeving doordat vee te dicht rondom huis left 

 

Het doel van het project is het verbeteren van de basisgezondheidszorg in Tigray (m.n. 

rondom Shire/Endaselasie). De organisaties die bij dit project zijn betrokken zijn: The 

Well Foundation en de Huisman Foundation. 

 

De focus van het project wordt gelegd op de aanpak van de vier bovengenoemde, ba-

sale problemen binnen  de basisgezondheidszorg. Dit levert de meeste gezond-

heidswinst op en is het meest kosteneffectief. Oplossingen kunnen liggen op het vlak 

van: het maken van meer diepe waterputten, aanleg van sanitaire voorzieningen, aan-

schaf houtzuinige kooktoestellen, plaatsen van biogasinstallaties en geven van voor-

lichting op sanitatie, effecten rookontwikkeling tijdens koken en belang schone leefom-

geving. 

 

Foto’s: houtzuinig kooktoestel (links), communale drinkwaterput met hand-

pomp (rechts) 

 

In 2012 zijn er 5 waterputten gegraven. De putten bieden aan 8000 mensen toegang 

tot schoon drinkwater.  Er zijn houtzuinige oventjes geïntroduceerd. In 2011 zat hier 

nog een kleine subsidie op. In 2012 zijn de oventjes niet meer gesubsideerd en worden 

ze door de private sector goed verkocht. Door de oventjes kan circa 50% van het 

brandhout/mest worden bespaard. Een model programma voor basale gezondheidszorg 

is ontwikkeld en in delen van het gebied geïmplementeerd. Daarnaast hebben de vier 

health centers in de regio Tahtay Koraro advies gekregen over effectief en efficiënt 

leveren van medische zorg. Aandacht voor schoon water, sanitatie en hygiëne is hierbij 

het belangrijkste thema geweest. In 2 dorpen in Tahtay Koraro zijn community toilets 
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In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation op 2 hoofd aspec-

ten geëvalueerd: 

 Realisatie hoofddoelstelling 

 Uitvoering (financieel) beleid 

 

Realisatie hoofddoelstelling: 

 

De doelstelling van de Huisman Foundation luidt ‘het ondersteunen van en bijdragen 

aan een zakelijke, integrale en projectmatige aanpak van duurzame welzijnsontwikke-

ling in ontwikkelingslanden’. De geografische afbakening is Sub Sahara Afrika. 

Het vermogen en budget voor schenkingen wordt zo veel mogelijk binnen de hoofd-

doelstelling ingezet (zie hoofdstuk 6). Het netwerk wordt hiertoe uitgebreid en ver-

sterkt. De Huisman Foundation heeft de contacten met enkele stichtingen die al gerui-

me tijd actief zijn in een bepaalde regio verder bestendigd. Door samenwerking probe-

ren de stichtingen meestal via langjarige programma’s de situatie op enkele terreinen 

duurzaam te verbeteren. In de meeste gevallen zijn de activiteiten gericht op het sti-

muleren van zelfredzaamheid en (financiële) duurzaamheid. In de meeste gevallen be-

perkt de Huisman Foundation zich tot financiering van initiatieven. Met name in Tigray  

(Ethiopië) neemt de Huisman Foundation een initiërende en uitvoerende rol op zich, 

uitsluitend in samenwerking met andere organisaties. 

 

Uitvoering (financieel) Beleid: 

 

De Huisman Foundation is transparant en legt financiële verantwoording af conform de 

vereisten uit de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen’ van de Raad voor de Jaar-

verslaglegging. De jaarverslagen zijn te downloaden vanaf de internet site 

www.huismanfoundation.nl.  

 

In 2012 is door het Algemeen Bestuur uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid 

ten aanzien van de vrijwilligersvergoeding en vacatiegelden. Daarbij is ruim binnen de 

kaders gebleven die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. 

 

De Huisman Foundation let in zijn bedrijfsvoering en beleggingskeuzes sterk op het 

kosten aspect. De totale overhead kosten over 2012 bedroegen 0.22% van het totale 

eigen vermogen. 

 

Het vermogen van de Huisman Foundation kan ook worden ingezet om de doelstellin-

gen van de stichting te bereiken. In 2012 heeft de Huisman Foundation de positie in 

het TBL Mirror Fund met € 15.000 uitgebreid. Dit is een private equity fonds dat kapi-

taal en kennis verschaft aan niet-beursgenoteerde (m.n. Kenyaanse) bedrijven. 

Een andere posities op de Afrikaanse markt is de directe deelneming in The Well Parti-

cipations BV (melkfabriek en veevoerfabriek in Ethiopië). Deze positie is in 2012 met € 

50.000 uitgebreid, van een belang van 25% naar een belang van 49.9%.   

Het Sustainable Capital Africa Alpha Fund (voormalig Mango Capital Fund) belegt in 

beursgenoteerde bedrijven in 10 tot 15 Afrikaanse landen. De Huisman Foundation 

heeft een grote positie in dit fonds. 

 

Het bestede bedrag aan schenkingen was lager dan 3% van het vermogen, het restant 

is aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 

7. Realisatie statutaire doelstelling en uit- 
    voering van het (financieel) beleid  
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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: 

1. welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden 

zijn betaald  

2. welke kosten de instelling heeft gemaakt  

3. wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is  

 

Ad 1. Uitbetaalde onkostenvergoedingen en vacatiegelden 

In 2012 zijn aan de leden van het Algemeen Bestuur € 50,-- vacatiegelden uitgekeerd, 

in totaal dus € 200,--. Vacatiegeld is toegestaan indien deze niet bovenmatig is. Ver-

goedingen worden niet bovenmatig geacht indien zij niet meer bedragen dan de ver-

goedingen genoemd in het Vacatiegeldenbesluit 1988/Regeling maximumbedragen va-

catiegeld 2004 (i.c. € 135,---). 

Aan de DB leden is € 2650,-- aan vrijwilligersvergoeding betaald. De vergoeding is ge-

baseerd op de omvang en tijdbeslag van hun werkzaamheden voor de Huisman Founda-

tion, de werkelijk gemaakte kosten  en bedroeg niet meer dan € 4.50/uur. De 

werkzaamheden zijn evenredig verdeeld over het jaar (niet meer dan € 150,--per 

maand) en niet meer dan  € 1500,-- per jaar. 

 

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 die de Huisman Foundation in 2011 heeft gemaakt om baten te werven be-

dragen minder dan  0,05 % van het totale vermogen. Dit percentage bestaat volledig 

uit kosten voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille), voor fond-

senwerving zijn geen kosten gemaakt. De kosten voor beheer en administratie be-

dragen minder dan 0,17% van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten be-

dragen 0,22% van het totale 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 verkregen uit een legaat en 

drie lijfrenteschenkingen (zie baten&lasten overzicht). Dit zijn algemene giften bestemd 

voor vermogensvorming. Dit vermogen wordt offensief belegd, passend binnen de doel-

stelling van de stichting (stimuleren bedrijvigheid in Afrika) en het gekozen risicoprofiel 

(offensief portefeuillemodel, dus zeer sterke overweging van aandelen). Deze wijze van 

beleggen kan tot grote fluctuaties in vermogen leiden. Vandaar dat wordt uitgegaan van 

een langjarige rendement van circa 3 % vermeerderd met de inflatiecorrectie. Het 

beschikbare jaarlijkse budget voor schenkingen bedraagt dan 3% van het vermogen. De 

kosten zijn dermate laag dat op deze wijze het vermogen van de Huisman Foundation 

langjarig in stand wordt gehouden en geen ongeoorloofde vermogensgroei plaats vindt. 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het bestedingscriterium dat de Belasting-

dienst aan ANBIs stelt. 

8. Naleving aan vereisten ANBI’s t.a.v. de  
    financiële administratie 
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