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Foto voorkant: bouw van een vrijwilligershuis nabij een hotelschool en een lodge, Oloi-

rien, Kenia (foto: The Style Foundation) 



Constructie van veevoer– en melkfabriek, Tigray, Ethiopië 



Een bezoeker van de Ethiopisch Orthodoxe kerk in Lalibela leest uit zijn Bijbel (foto: 

Rens Huisman) 



Een health extension worker die mensen bezoekt in Tahtay Koraro, Ethiopië (project 

basisgezondheidszorg met The Well Foundation, Tigray, Ethiopië). 

Een health extension worker die moeder en kind bezoekt in Tahtay Koraro, Ethiopië 

(project basisgezondheidszorg met The Well Foundation, Tigray, Ethiopië). 
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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2013. Het 

jaarverslag geeft inzage in de projecten die de Huisman Foundation heeft ondersteund 

en de realisatie van het beleid/doelstellingen. Daarnaast gaat het jaarverslag in op het 

financiële beleid, het vermogensbeheer/-resultaat, de balans en de baten&lasten. 

 

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. 

 

Met het vaststellen van het jaarverslag 2013 voor medio 2014 en het publiceren op in-

ternet voldoet de Huisman Foundation aan enkele van  de nieuwe vereisten die de Ne-

derlandse overheid stelt aan ANBIs. 
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De Huisman  
Foundation 



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 onderwijs 

 

 

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 2013 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) 

 

Henk Poolen en Rens Huisman waren in 2013 aftredend en zijn herbenoemd.  

1. De Huisman Foundation 
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De gebieden met 
meerjarige betrokkenheid 

 

 



2. Locaties met een langjarige samenwer-
king 

De Huisman Foundation richt zich op het verbeteren van  de leefomstandigheden van 

mensen in Sub Sahara Afrika. Wij zoeken voor een beperkt aantal gebieden naar struc-

turele samenwerking met partners die daar langjarig actief zijn. Naast deze gebieden 

waar de Huisman Foundation gedurende meerdere jaren activiteiten ondersteunt, is er 

ook enige ruimte voor projecten met een meer incidenteel karakter.  

 

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de gebieden waar de Huisman Foundation  

langjarig actief/betrokken is. 

2.1 Tahtay Koraro en Tigray, Ethiopië 

De meeste activiteiten die de Huisman Foundation ondersteunt, cq onderneemt, vinden 

plaats in Ethiopië. Het zwaartepunt ligt bij de samenwerking met The Well Foundation, 

vanaf 2010, in Shire / Tahtay Koraro. Daarnaast werkt de Huisman Foundation samen 

met diverse andere partners (o.a. Woord&Daad, Tear, Ethiopian Kahle Heywett Church, 

Mekelle University) in meerdere plekken in Tigray en ook in de Benishangul Gumuz Re-

gio in het westen van Ethiopië (Wycliffe). 

Tigray is een staat in het noorden van Ethiopië. Tigray is qua oppervlak iets groter dan 

Nederland. In Tigray wonen tussen de 4.5 en 5 miljoen mensen. Het is een ruraal ge-

bied, de bevolking is arm en delen van Tigray zijn risicovol voor wat betreft de voedsel-

zekerheid. Mekelle is de hoofdstad van Tigray. In Tigray liggen 35 Woreda’s 

(gemeenten), één daarvan is Tahtay Koraro. In Tahtay Koraro ligt het zwaartepunt van 

de activiteiten die de Huisman Foundation ondersteunt. Enda Selassie (Shire) is het ad-

ministratieve centrum van deze regio. In Tahtay Koraro wonen ca 120.000 mensen.   

Benishangul-Gumuz is een staat in het westen van Ethiopië. Qua oppervlak even groot 

als Tigray. De hoofdstad van de regio is Asosa en de regio heeft 640.000 inwoners 

(2007). De regio is vernoemd naar de twee etnische groepen; de Berta (Arabisch: Beni 

Shangul) en de Gumuz. In de Benishangul-Gumuz regio zijn er 20 Woreda’s.  
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Vanaf 2011 ondersteunt de Huisman Foundation projecten van the Style Foundation. 

Het gaat om jaarlijkse bijdragen voor het aanbrengen van een watervoorziening en het 

bouwen van een vrijwilligershuis 

2.2 Oloirien, in het zuidwesten van Kenya. 

Oloirien is een gemeente binnen het district Kilgoris en ligt in het zuidwesten van Kenia 

op 10 km van de uitgestrekte Masai Mara. Oloirien betekent ‘De Olijfberg’. Op het pro-

jectterrein staan veel eeuwenoude olijfbomen. Onder de lokale Masai bevolking heerst 

veel werkeloosheid. Met name jongeren zien weinig perspectief en trekken weg van het 

platteland. 

The Style Foundation probeert hier vanaf 2007 verandering in aan te brengen. Met na-

me door ondersteuning op het vlak van goed onderwijs (hotelschool, polytechnisch on-

derwijs) en op het bieden van werkgelegenheid. Men heeft inkomensgenerende activi-

teiten op het vlak van toerisme. 
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2.3 Igede, Zuidoosten van Nigeria 

2.4 Overige regio’s 

Igede is een kleine stam uit de Midden-Belt, een regio in het Zuidoosten van Nigeria. De 

region is qua grootte vergelijkbaar met de provincie Utrecht. In deze regio wonen circa 

400.000 mensen, voornamelijk boeren. Ongeveer 98% van de bevolking leeft onder de 

armoedegrens.  

De Stichting Elim is hier al decennia actief. De stichting is uitgegroeid tot een organisa-

tie van ongeveer 45 locale mensen en één Nederlandse ontwikkelingshulp medewerker. 

Elim is een organisatie die opkomt voor de belangen van gehandicapten. Elim helpt hen 

door het begeleiden naar medische hulp, het bieden van opleiding en beroepstraining en 

hen te begeleiden naar zelfstandigheid.  

De Huisman Foundation ondersteunt Elim vanaf 2010. 

 

De Huisman Foundation heeft de afgelopen jaren ook  projecten ondersteund in andere 

gebieden, bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Tanzania en Zambia. Daar is echter geen structurele 

samenwerking uit voortgekekomen. 
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De projecten in 2013  



3.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2013 € 61.625,57. In dit jaar 

heeft de Huisman Foundation in totaal € 51.000,-- besteed aan schenkingen en € 

11.086,10 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.  

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de donaties die in 2013 zijn gedaan. 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation zijn (mede)gefinancierd 

3. De projecten in 2013 
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Het project 

In de Benishangul Gumuz 

Region in het westen van 

Ethiopië zijn de leerpresta-

ties van kinderen op lagere 

scholen het slechts van 

Ethiopië. Dit komt vooral 

omdat de kinderen les krij-

gen in het Amhaars en niet 

in hun eigen moedertaal. 

Dit zorgt ervoor dat de 

schooluitval zeer hoog is. 

De Ethiopische overheid 

heeft deze regio officieel 

bestempeld als ‘neglected 

region’.  

Bijdrage Huisman Foundation 

In 2013, het eerste jaar van dit driejarige project, is de bijdrage van de Huisman Foun-

dation € 10.000. 

 

Onderwijskansen voor jonge kinderen in de Benishanul Gumuz regio, Ethiopië  

De bevolking is er een groot voorstander van dat de kinderen op school les krijgen in de 

moedertaal en dit is voor hen een belangrijke stimulans om hun kinderen naar school te 

sturen. Wycliffe en haar lokale partner SIL zetten in een driejarig project samen met het 

Regionale Onderwijs Bureau van de deelstaat Benishangul Gumuz een onderwijspro-

gramma op in de moedertaal voor 15.000 kinderen (20 scholen) in 3 taalgroepen. 

 

Doelstelling van het project 

Vergroten van de toegang tot onderwijs en het verbe-

teren van de kwaliteit van het onderwijs voor 15.000 

kinderen in de Benishangul Gumuz Region, die ieder 

jaar instromen in het basisonderwijs door het introdu-

ceren van moedertaalonderwijs op 20 scholen. 

 

Project activiteiten 

Het project kent 2 hoofdactiviteiten en draait inmiddels 

op 20 scholen in de regio: 

 SIL Ethiopia, de lokale partnerorganisatie van 

Wycliffe ontwikkelt en publiceert voor alle vakken 

die worden gegeven, lesmateriaal voor leerlingen 

en leraren van de minderheidstaalgroepen: Bert-

ha, Gumuz, Shinasha en Mao Komo.  

 De leraren ontvangen training van SIL en worden 

begeleid in hun onderwijstaak. 

3.2 Onderwijs projecten 

Schoolkinderen in de Benishanul Gumuz regio (foto: Wycliffe)  

Schoolkinderen in de Benishanul 
Gumuz regio (foto: Wycliffe)  
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Dit project wordt uitgevoerd door Stichting 

Elim. Elim is een organisatie voor met name 

gehandicapten in het Igede-gebied in Nige-

ria. Elim helpt hen door het begeleiden naar 

medische hulp, het bieden van een opleiding 

en beroepstraining en hen te begeleiden 

naar zelfstandigheid. Elim snijdt ook sociale 

thema’s binnen de lokale gemeenschappen 

in het algemeen aan. Bepaalde gewoonten, 

omgangsvormen en gebrek aan kennis heb-

ben soms ongewenste gevolgen. De activi-

teiten van Elim richten zich dan ook op ken-

A: Inclusief onderwijs: 

 4 DVDs over gebarentaal 

 

B: Educatie over kwaliteit van leven: 

 1 DVD over preventie van vrouwenbesnijdenis 

 1 DVD over de noodzaak van het opstellen van een testament (om de situa-

tie van weduwen te verbeteren) 

 1 DVD over het gebruik van tv 

 1 DVD over gelijkheid man-vrouw 

 

C: Lobby/PR: 

 2 PR films over Elim en het werk dat Elim doet. Eén in het Engels om donor 

geld te verwerven en één in de Igede taal om de gemeenschap bewuster te 

maken over hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van behoeftigen. 

Productie van DVDs over gebarentaal en bewustwording gemeenschappen op 

sociale thema’s. Igede, Nigeria. 

In 2013 heeft de Huisman Foundation een bijdrage van € 10.000 gegeven voor de pro-

ductie van 10 DVDs  over verschillende sociale thema’s binnen de lokale gemeenschap-

pen. De grote mate van toegang tot tv binnen huishoudens maakt  DVDs een communi-

catiemiddel met een potentieel groot bereik. De 10 DVDs gaan over: 
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Een groepsessie onder de boom (foto: St. Elim) 
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In 2011 en 2012 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan de aanleg van een wa-

tervoorziening voor het dorp en de school. Er is toen een 180 meter diepe boring ver-

richt, een pomp geplaatst, er zijn leidingen aangelegd en er is een watertoren met solar 

pomp gebouwd. De waterput levert voldoende water van een goede kwaliteit. 

In 2013 draagt de Huisman Foundation € 10.000 bij voor de bouw van een vrijwilligers-

huis. De inbreng van vrijwilligers is belangrijk in dit project. Het is belangrijk dat deze 

vrijwilligers geen ruimte innemen die is bedoeld voor toeristen. Het vrijwilligersgebouw 

heeft een woon-/eetkamer, drie slaapkamers met ieder een eigen toiletvoorziening en 

douche, een keuken met proviandkamer en een grote veranda. 

Vrijwilligershuis rondom hotelschool in Oloirien, Kenya. 

 

The Style Foundation zet een educatief werkgelegenheidsproject op in Oloirien, een Ma-

sai dorp op 10 km afstand van het natuurpark ‘Masai Mara’ in Zuidwest Kenya. Oloirien 

betekent ‘olijfberg’; in deze omgeving staan veel oude olijfbomen. 

Het project is een combinatie van commer-

ciële activiteiten (hotel, toerisme), die mid-

delen genereren voor het aanleggen van 

basisvoorzieningen  (watervoorziening, on-

derwijs). De bouw van de hotelschool is in 

2011 gestart. Voor het ontvangen van toeristen zijn er vier stenen hotelschool lodges 

en 2 tenten met douche- en toiletgedeelte neergezet. Ook zijn er zonnepanelen en een 

biovergister voor duurzame energie opwekking. Er zijn plannen voor de bouw van een 

polytechnische school, een gemeenschapshuis en een ziekenhuis. Naast deze basisvoor-

zieningen (onderwijs, water, elektriciteit) biedt het project ook werkgelegenheid voor 

de lokale Masai bevolking. 

2 schetsen van het vrijwilligershuis in Oloirien, Kenya (The Style Foundation) 

Bouwfases van het vrijwilligershuis in Oloirien, Kenya (foto: The Style Foundation) 
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Aanleggen van electriciteit tbv watervoorziening voor de Guelle School, Tigray, 

Ethiopië 

 

Project: 

Het aanleggen van elektrische verbindingen en het aanschaffen en installeren van een 

transformer. Dit zijn essentiële onderdelen in een watervoorziening (transport van 

bestaande waterput naar de school, via waterleidingen, watertank, douches/wc’s en wa-

tertappunt) voor de Guelle School. 

Achtergrond: 

Er is in 2011 al een diepe waterput aangelegd, die dichter bij het dorp dan de school ligt 

en gebruikt wordt als bron van schoon drinkwater voor dorpelingen. Bovenstaand wa-

terpunt wordt verbonden met de school, waterleidingen worden aangelegd, een water-

tank geïnstalleerd en douches/wc's  en een watertappunt voor de leerlingen gemaakt. 

Als dit aangelegd is, wordt in/om de school praktijk gericht onderwijs gegeven door 

landbouw- en gezondheidsdeskundigen van de overheid en van TWF. Dit projectdeel is 

al gefinancierd door Stichting Afrika Projecten (SAP). Helaas ontbreekt nog de elektric-

iteit en de transformer om het water op de goede plekken te krijgen. 

 

Begrote kosten:  

De Huisman Foundation heeft € 7.000 bijgedragen. Dit is voldoende om allee kosten 

voor de elektrische verbindingen en de transformator (inclusief installatie- en begeleid-

ingskosten door locale personeel van The Well Foundation) te dekken. 

Doel: 

Schoon drinkwater nabij school, sani-

taire voorzieningen bij school, educatie 

van leerlingen op het gebied van water, 

hygiëne, sanitatie, voeding en voedsel-

zekerheid. The  Well Foundation heeft 

verder als doel deze school te gaan ge-

bruiken als model voor educatie voor 

andere scholen, die al beschikking heb-

ben over schoon drinkwater uit een 

dichtbijgelegen waterput. Andere 

scholen leren door werkbezoeken aan 

deze school vergelijkbare programma's 

op te zetten bij hun eigen school. 

3.3 Water projecten 

Schoon drinkwater (foto: The Well Foundation)  
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Aanleg irrigatie kanalen, Tahtay Koraro, Tigray (Ethiopië) 

Op 9 km ten westen van Enda Selassie (Shire) heeft de Ethiopische overheid een dam 

aangelegd. Achter deze dam ligt een vallei die door aanleg van irrigatiekanalen geschikt 

is gemaakt voor landbouwkundig gebruik, ook in het droge seizoen. Een deel van het 

beschikbare areaal is nog niet ontgonnen. Het stuwmeer heeft voldoende capaciteit om 

een groter gebied van voldoende irrigatiewater te voorzien. Door de aanleg van nieuwe 

irrigatie kanalen kunnen circa 30 – 40 boeren toegang krijgen tot voldoende gebruiks-

water. Dit verhoogt de voedselproductie, omdat de boeren minimaal één extra oogst 

per jaar kunnen binnenhalen. 

De Huisman Foundation heeft voor dit project € 5.000 van de benodigde € 6.800 gere-

serveerd, afhankelijk van een aantal nog te beantwoorden vragen. 

Het stuwmeer 9 km ten westen van Enda Selassie, Tigray, Ethiopië (Google Earth) 
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In Ethiopië heerst regelmatig droogte. Oog-

sten 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 geboorde 

putten zijn duur.  

Er is een andere boortechniek mogelijk, na-

melijk handmatig boren. Deze techniek is tot 

wel vijf keer goedkoper dan machinaal boren, 

kan overal worden toegepast (mits de bodem 

en de grondwaterstand geschikt is) en levert 

ook het hele jaar voldoende en schoon ge-

bruikswater. Deze boortechniek is echter nog 

niet bekend in het noorden van Ethiopië. 

De Huisman Foundation heeft in 2012 en 2013 in een consortium met The Well Founda-

tion, MetaMeta, Idea en de Mekelle University de geohydrologische en markttechnische 

haalbaarheid van handmatig boren in Tahtay Koraro (Noordwest Tigray) en Abreha 

Weatsheba (Oost Tigray) onderzocht. Subsidieverstrekker Aqua4All heeft het budget 

verdubbeld. Er zijn veel proefboringen verricht. 

 

De overall conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek in Tahtay Koraro en Abreha Weats-

heba is dat er voldoende aanleiding bestaat om tot implementatie van manual drilling 

over te gaan. 

opzetten en stimuleren handmatig boren (manual drilling) in Tigray (Ethiopië) 

De waterkwaliteit staat onder druk door onhy-
giënisch gebruik, Alamata Woreda. (foto: Kifle 
Woldearegay, Mekelle University) 
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Schoon water om te drinken en te irrigeren (manual drilling project Tigray, 

Ethiopië) (foto: The Well Foundation).   



In de loop van 2013 heeft de Huisman Foundation het consortium in 2013 kunnen uit-

breiden met twee Nederlandse en één Ethiopische partner, nl met Woord & Daad, Tear 

en met het Integrated Water & Sanitation Program van de Ethiopian Khale Heywett 

Church. Dit maakte een aanvullend haalbaarheidsonderzoek in nieuwe gebieden (5 

Woreda’s) noodzakelijk. Hiervoor is financiering verkregen via Aqua4All, nl € 5.000.  De 

Mekelle University voert het onderzoek uit. Het onderzoek was in 2013 nog niet afge-

rond. De verwachting is dat het project in 2014 in de uitvoeringsfase komt. 

De bijdrage van de Huisman Foundation in 2012 en 2013 voor dit project bedroeg € 

7.278,--. In 2013 is een bedrag van € 11.086,10 toegevoegd aan de bestemmingsre-

serve voor het project ‘opzetten manual drilling sector in Tigray, Ethiopië’.  

Ondanks de complexe geologische situatie is manual drilling kansrijk, mits er via een 

combinatie van boortechnieken wordt gewerkt. De grondwaterstand, waterkwaliteit en 

de leveringscapaciteit (pomptesten) vormen geen beperking voor het beoogde gebruik. 

Daarnaast is er uit het marktonderzoek gekomen dat er een goede business case voor 

handmatig boren van irrigatieputten aanwezig is; er is bereidheid en draagkracht om 

een put (deels) zelf te betalen, een gunstige terugverdientijd en voldoende potentiële 

klanten. Voor communale putten is er zowel bereidheid om bij te dragen in de aanleg-

kosten als in het gebruik. Dit laatste is een voorwaarde voor toekomstig duurzaam ge-

bruik. 
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Foto’s op deze pagina: resultaten van de proefboringen in Tahtay Koraro (Tigray, Ethiopië) 



Kweken van Moringa/Jatropha stekjes en onderzoek naar preventie en bestrij-

ding van erosie 

Doel:  

Het project fungeert als voorbeeld voor  de locale bevolking, om het belang van bomen 

en planten in de natuurlijke omgeving en het belang van het terugdringen van erosie 

duidelijk te maken. Daarnaast moet het project duidelijk maken wat nodig is om de na-

tuurlijke omgeving te herstellen: bescherming van de berghellingen alleen of  bescher-

ming in combinatie met herbeplanting.  

 

Achtergrond:  

De natuurlijke omgeving bevat nauwelijks planten en bomen door menselijk ingrijpen, 

met name door het gebruik van hout als brandhout. Aandacht voor herstel van de na-

tuurlijke omgeving vindt plaats, het terugdringen van erosie door herplanten van hellin-

gen dient als voorbeeld voor de bevolking hoe zij zelf bomen kunnen planten en hun 

omgeving ook in de toekomst leefbaar kunnen houden.  

 

Begrote kosten:  

Voor dit project heeft de Huisman Foundation €8.000 gedoneerd. Voor het kweken van 

jatropha/moringa stekjes €3.000,  Voor de herbeplanting en bescherming van de berg-

helling €3.000 en voor personeelskosten € 2.000). 

Project:  

In het project worden Moringa en Jatropha stekjes 

gekweekt, die op de berghelling geplant worden. 

Daarnaast vindt bescherming van de berghelling 

plaats; de locale bevolking mag hier geen planten 

en/of bomen verwijderen en er is bewaking op het 

terrein. Het project is ook een onderzoeksproject, 

waarbij een deel van de grond beschermd wordt en 

beplant en een ander deel alleen beschermd en niet 

beplant. Een follow-up van de berghelling vindt 

plaats. Door de medewerkers van The Well Founda-

tion wordt daarnaast onderwijs gegeven over het 

belang van bomen en planten op en om het erf om 

erosie zoveel mogelijk te voorkomen. 

Foto: Jatropha nursery 
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3.4 Duurzame energie 



Basisgezondheidzorg Tigray, Ethiopië: advisering klinieken en initiatieven om hygiëne te verbeteren. 



Investeringen  
In Afrika 



  

4.2. beursgenoteerde posities in Afrika 
 

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

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, Sustainable Capital Africa Alpha Fund, Triodos Micro Finance Fund en het Robeco 

Emerging Markets Fund. 

4. Investeringen vanuit het vermogen  

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). 

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 naast schenkingen ook het 

vermogen gericht in om haar doelstelling te realiseren. De inzet van vermogen  wordt 

hieronder beschreven. 

De Huisman Foundation heeft een 

belang  in The Well Participations BV 

van 49,9%, The Well Foundation is ei-

genaar voor 50,1%. The Well Participa-

tions BV is voor 50% eigenaar van een 

veevoerfabriek en een melkfabriek in  

Ethiopië (Tigray Region). Een lokale 

Ethiopische investeerder is voor de 

overige 50% eigenaar. De bouw is wat 

vertraagd en heeft tot meerkosten ge-

leid. In 2013 heeft de Huisman Foun-

dation daarom een lening van € 20.000 

aan The Well Participations BV ver-

strekt. 

De melkfabriek en veevoerfabriek in aanbouw, in Shire, Tigray (foto’s: The Well Foundation) 

4.1. Directe deelnemingen in Afrika 
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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. 

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. 

4.3 Niet-beursgenoteerde posities in Afrika 

Binnen de aandelenportefeuille heeft de Huisman Foundation posities op de thema’s 

waarop de stichting actief is. Deze fondsen zijn niet echter niet specifiek actief in 

emerging markets. Een fonds binnen de portefeuille dat actief is in de water sector, is 

het iShares S&P Global Water (een tracker/Exchange Traded Fund). Binnen de duur-

zame energie sector heeft de stichting een belang in het Ishares Global Clean Energy 

Fund (ook een ETF) en binnen de gezondheid sector in Astra Zeneca. 

Verkooppunten van drinkwater in sloppenwijk te Nazret/Adama, Ethiopië (foto’s: Rens Huisman) 

4.4 Overige posities op thema’s waarop de stichting actief is 
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Foto’s gemaakt tijdens de bouw van de melk– en veevoerfabriek in Ti-

gray, Ethiopië. De verwachting is dat de fabrieken begin 2014 klaar zijn. 
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De financiële  
rapportage 

Voor het manual drilling project in Tigray (Ethiopië) zijn proefboringen verricht. 

Met het water uit deze proefboringen kan geïrrigeerd worden. 



5.1. Balans 
 

5. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 

2 
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Passiva 

 

Eigen Vermogen: 

Het eigen vermogen (€ 2.207.780,83) 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 2013 € 2.414.742,58. 

 

De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. In 2013 is het 

beeld verbeterd (saldo: - € 285.835,50). Dit saldo is de resultante van een egalisatie-

reserve 31-12 2012 (- € 457.845,68) en een toevoeging (twv € 172.010,18) uit het 

resultaat over 2013. In jaren met positieve rendementen zal de egalisatie reserve rich-

ting 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 2013 is € 10.625,57 toegevoegd aan de be-

stemmingsreserve. Het totaal in de bestemmingsreserve bedraagt € 66.873,74. Een 

aanzienlijk deel van de bestemmingsreserve zal naar verwachting in 2014 worden aan-

gewend voor een project over manual drilling in Tigray, Ethiopië. De samenstelling van 

de bestemmingsreserve is weergegeven in onderstaande tabel. 

Activa 

 

Vaste Activa: 

 

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

deelneming) ter waarde van € 187.608 zijn niet op korte termijn inwisselbaar. Beide 

belangen zijn in 2013 nog gewaardeerd conform oorspronkelijke boekwaarde. In 2013 

is een langlopende lening van € 20.000 verstrekt aan The Well Participations BV voor 

aanvullende financiering van onvoorziene bouwkosten van de melk– en veevoer fabrie-

ken in Tigray, Ethiopië. 

 

Vlottende activa: 

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

gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 1.687) is uitgegaan dat, na aftrek van 

kosten, circa 75% (€ 1.265,25) terug te vorderen is. 
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5.2 Baten & Lasten 
 

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

brachte bestemming. Begin 2013 was het bestemmingsfonds leeg. In 2013 is voor € 

12.000 aan donaties voor manual drilling in Tigray, Ethiopië binnen gekomen. Dit be-

drag is opgebouwd uit twee giften van particulieren (€ 7.000) en een financiering door 

Aqua4All (€ 5.000) voor het uitvoeren van een aanvullend haalbaarheidsonderzoek 

naar deze boortechniek in diverse gebieden in Tigray, Ethiopië. Het bestemmingsfonds 

wordt naar verwachting in 2014 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 € 51.000,--.  

Er zijn twee mutaties in  de bestemmingsreserve in 2013, namelijk een toevoeging van 

€ 11.086,10 voor het opzetten van manual drilling in Tigray (Ethiopië) en een onttrek-

king van € 460,53 uit de bestemmingsreserve ‘algemeen’.  

Van Aqua4All en particuliere gevers is een bedrag van € 12.000,-- voor manual drilling 

in Tigray binnengekomen (mutatie bestemmingsfonds). 

In hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze projecten. 

5.2.1 Toelichting baten 

 

Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg € 295.577,12. Het rendement is vrij-

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

portefeuille.  

 

In 2013 is er voor € 72.000,-- aan donaties binnengekomen, waarvan € 60.000,-- be-

stemd is voor opbouw van het vermogen en € 12.000,-- voor schenkingsdoeleinden 

(manual drilling, Tigray, Ethiopië). 

5.2.2 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 richt 

zich niet op actieve fondsenwerving en heeft in 2013 dan ook geen kosten voor fonds-

werving gemaakt. 

 

Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2013 € 1.037,27. Dit zijn te-

gelijk de totale lasten die gemaakt zijn voor werving van baten. Dit is minder dan 

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 € 2.744,70.  

De uitkering van vacatiegelden en vrijwilligersvergoedingen is gedaan binnen de kaders 

die de Belastingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 9). 

Enkele algemene kosten zijn kosten ten gevolge van website en algemene bancaire kos-

ten. Deze kosten zijn onvermijdelijk, maar ook zeer minimaal. 

De lasten ten gevolge van beheer en administratie komen overeen met 0.15% 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 2013 bedroegen 0.20% van het totale eigen 

vermogen. 

                 . 

*1: resultaat inclusief transactiekosten en dividendbelasting, exclusief ontvangen dona-

ties, kosten beheer portefeuille en overige beheer– en administratiekosten. 
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Toelichting resultaatbestemming 2013: 

 

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

2013 bedroeg de inflatie 2.5%1. Dit betekent dat € 57.554,70 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 2013. 

 

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

gen over 2013) bedroeg € 61.625,57. Aan donaties is € 51.000 besteed. De mutaties op 

de bestemmingsreserve hebben per saldo geleid tot een toevoeging van € 10.625,57. 

Aan het bestemmingsfonds is € 12.000 toegevoegd (zie paragraaf 5.2.1).  

 

Door het positieve resultaat op het vermogen is voor 2013 een bedrag van €172.010,18 

toegevoegd aan de egalisatiereserve. 

Bouwwerkzaamheden aan een melkfabriek in Tigray, Ethiopië (foto: The 

Well Foundation).   

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  
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Mutaties binnen de portefeuille in 2013: 

In 2013 zijn binnen de aandelenportefeuille beperkte mutaties aangebracht. Enkele indi-

viduele aandelenposities zijn afgebouwd. Met het vrijgemaakte kapitaal en met beschik-

bare liquiditeiten zijn nieuwe posities in aandelen en trackers ingenomen. Daardoor is 

de post liquiditeiten afgebouwd van 16% in eind 2012 tot 4% in eind 2013. De post 

aandelen is daarmee toegenomen van 64 % in eind 2012 naar meer dan 77 % eind 

2013. 

6. Samenstelling portefeuille en rendement 
op vermogen 

Figuur: verdeling van het vermogen van de Huisman Foundation over de verschillende assets 

Uit de figuur blijkt dat circa 90 % van het vermogen belegd is in aandelen, private eq-

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

strategie van de Huisman Foundation. 

Het totaal rendement dat de Huisman Foundation in 2013 op zijn vermogen heeft be-

haald bedraagt circa 15%.  Daarmee is het jaar 2013 voor de stichting een goed beleg-

gingsjaar geweest. Het rendement op aandelen (circa 14%) is in zeer sterke mate bep-

alend geweest voor het gerealiseerde rendement in 2013. Het rendement van circa 27% 

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

aan het totaal rendement.  

 

6.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

6.2 Rendement op vermogen 
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Realisatie hoofddoelstelling  

uitvoering (financieel)beleid 

 



In dit hoofdstuk wordt het functioneren  van de Huisman Foundation in 2013 geëvalu-

eerd op: 

1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 

2. het uitvoering geven aan het bedrijfsvoering beleid 

 

Bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen: 

 

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 zijn in 2013 zo veel mogelijk binnen de 

hoofddoelstelling ingezet (zie hoofdstuk 3 en 4). Het budget voor projecten is zo veel 

mogelijk ingezet op activiteiten binnen de thema’s waarop de Huisman Foundation zich 

richt, binnen Sub Sahara Afrika. Daarbij is gekeken of de financiering goed wordt be-

steed; ingebed in structurele activiteiten van de aanvragende partij, via een projectma-

tige en zakelijke aanpak en of ze bijdragen aan betere levensomstandigheden 

(gezondheid, inkomen/baan, onderwijs, leefomgeving) van de lokale bevolking.  

Ook een aanzienlijk deel van het vermogen van de Huisman Foundation is ingezet om 

bij te dragen aan de doelstellingen van de stichting. In 2013 heeft de Huisman Founda-

tion posities aangehouden in diverse fondsen/instellingen die direct investeren in Afri-

ka. Het TBL Mirror Fund is een private equity fonds dat kapitaal en kennis verschaft 

aan niet-beursgenoteerde (m.n. Kenyaanse) bedrijven. De stichting heeft een directe 

deelneming in een melk- en veevoerfabriek in Ethiopië, via The Well Participations BV.   

Het Sustainable Capital Africa Alpha Fund belegt in beursgenoteerde bedrijven in 10 tot 

15 Afrikaanse landen. De Huisman Foundation heeft een grote positie in dit fonds. 

 

 

Doelstelling 1: vergroten van het netwerk en opbouwen van structurele relaties in een 

beperkt aantal gebieden en op een select aantal deelterreinen, zodat we binnen deze 

relaties komen tot een voldoende grote stroom jaarlijkse projectaanvragen 

 

Het netwerk is in 2013 uitgebreid en versterkt. De Huisman Foundation is een samen-

werking gestart met Woord & Daad, Tear, Wycliffe (Nederland) en met de Ethiopian 

Kale Heywett Church. Hierdoor heeft de stichting zijn actieve netwerk met een aantal 

professionele ontwikkelingshulp organisaties uitgebreid. De Huisman Foundation heeft 

de contacten met andere stichtingen die al geruime tijd actief zijn in een bepaalde re-

gio verder bestendigd. Door samenwerking proberen de stichtingen meestal via langja-

rige programma’s de situatie op enkele terreinen duurzaam te verbeteren. De activitei-

ten zijn veelal gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en (financiële) duurzaam-

heid. In de meeste gevallen beperkt de Huisman Foundation zich tot financiering van 

projectaanvragen. Met name in Tigray  (Ethiopië) neemt de Huisman Foundation een 

initiërende en uitvoerende rol op zich, uitsluitend in samenwerking met andere organi-

saties. Projectaanvragen van onbekende partners worden niet gehonoreerd. Alleen met 

Wycliffe is in 2013 een nieuwe relatie aangegaan, na een uitgebreide kennismaking en 

informatie overdracht.  

 

 

 

7. Uitvoering statutaire doelstelling en  
    bedrijfsvoeringbeleid  
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Doelstelling 2: Het verkorten van de afstand tot de ontvangers van middelen uit de 

Stichting, met name op de te ontwikkelen specialisatie-gebieden. 

 

In 2013 is met name met The Well Foundation de afstand verder verkort. De bestuurs-

leden hebben een grotere rol in de activiteiten van The Well Foundation vervuld. De 

partner van één van de oprichters van de Huisman Foundation is toegetreden tot het 

Nederlandse bestuur van The Well Foundation. 

 

 

Doelstelling 3: Het opbouwen van een goed functionerende organisatie die voldoet aan 

alle wettelijke eisen en door partner organisaties serieus wordt genomen. 

 

De stichting hecht groot belang aan een beheerste bedrijfsvoering en een professionele 

uitstraling. Wij willen het vermogen verantwoord beheren en het vruchtgebruik op een 

goede manier inzetten. Wij willen een goede, betrouwbare en kundige partner in de 

samenwerking zijn. Het feit dat een subsidieverstrekker (Aqua for All) een project van 

de Huisman Foundation wil ondersteunen en na afloop ook financiering verleent voor 

een vervolgproject is hiervan een bewijs. Dit wordt ook bevestigd door het feit dat pro-

fessionele ontwikkelingshulp organisaties (zoals Tear en Woord & Daad) met de Huis-

man Foundation willen samenwerken en gezamenlijk verplichtingen naar andere subsi-

dieverstrekkers willen aangaan. 

 

De website is in 2013 up to date gehouden en geeft een goed beeld van de activiteiten 

van de stichting.  

 

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, begrotingen, beleidsplannen en projectoverzichten 

zijn te downloaden vanaf de internet site www.huismanfoundation.nl.  

 

In 2013 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 2013 bedroegen 0.20 % van het totale 

eigen vermogen. 

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

is aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 
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8.1. Oogmerk  
 

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

ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  

 

In 2013 is het rendement op het vermogen besteed aan het verminderen van de nega-

tieve egalisatiereserve, het compenseren van de inflatie en bijdragen aan projecten 

binnen de doelstelling. Vermogensopbouw heeft plaatsgevonden via enkele (lijfrente) 

schenkingen met dit doel. 

 

 

8.2. Vermogen 
 

In het ‘Beleidsplan van de Stichting Huisman Foundation – meerjarenplan en uitwerk-

ing voor 2012 ev’ 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. 

 

 

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, 

Triodos Micro Finance Fund en het Robeco Emerging Markets Equity Fund. In de porte-

feuille zit ook een Private Equity Fund en een directe deelneming, namelijk het TBL Mir-

ror Fund en The Well Participations BV (is één van de investeerders in een melkfabriek 

en veevoerfabriek in Ethiopië). Daarnaast bezit de   Huisman Foundation enkele sec-

torale trackers, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwikkelingslanden op de 

thema’s waarop de Huisman Foundation zich richt. Het gaat om het Ishares Clean En-

ergy Fund en het Ishares Water Fund. 

 

 

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

genoteerde bedrijven 

 

Tussen de 80 - 85% van het vermogen is direct of indirect belegd in (niet-)

beursgenoteerde bedrijven. Aan dit uitgangspunt is dus voldaan. 

8. Uitvoering  financieel beleid 
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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 2013 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. 

8.3 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  € 55.000,-- 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). 
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De Huisman Foundation heeft in 2008 de status van een Algemeen Nut Beogende In-

stelling (ANBI) verworven.  

 

De Nederlandse overheid stelt eisen aan ANBIs. Recent zijn aanvullende regels gesteld, 

waaraan ANBIs per 1 januari 2014 moeten volden. Deze liggen met name op het vlak 

van transparantie. 

 

De eisen waaraan een ANBI moet voldoen, zijn: 

1: het voeren van een administratie. Uit deze administratie moet blijken: 

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

zijn betaald  

b. welke kosten de instelling heeft gemaakt  

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

2: het hebben van een transparante en voor derden inzichtelijke bedrijfsvoering 

 

 

Ad 1a. Uitbetaalde onkostenvergoedingen en vacatiegelden 

 

In 2013 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 € 2.774,70 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  € 1.500,-- 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 1b. Gemaakte kosten 

 

De kosten die de Huisman Foundation in 2013 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 0,15 % van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten be-

dragen 0,20 % 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. 

9. Naleving vereisten ANBI’s  
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Ad 1c. 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 een 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. 

 

 

Ad 2. Het hebben van een transparante en voor derden inzichtelijke bedrijfsvoering 

 

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBIs veranderd (zie www.anbi.nl). Er zijn 

nieuwe voorwaarden gesteld, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de 

filantropische sector te bevorderen. Er komt voor ANBI instellingen een verplichting tot 

het hebben van een website. Er zijn regels gesteld om de transparantie van stichtingen 

te vergroten. Op de website moeten gegevens worden gepubliceerd over met name: de 

stichting, de doelstellingen, het beleid, het bestuur en een financiële en inhoudelijke 

verslaglegging. Binnen een half jaar moeten de gegevens over een bepaald rapportage-

jaar zijn vastgesteld en gepubliceerd. 

 

De consequenties van deze vernieuwde regels waren voor de Huisman Foundation ger-

ing, omdat de gangbare bedrijfsvoering al grotendeels binnen de nieuwe kaders plaats 

vond. In 2013 zijn alvast enkele aanvullende gegevens op de internetsite 

(www.huismanfoundation.nl) geplaatst en is het vergaderschema (AB vergadering in de 

eerste helft van het jaar) aangepast. 

 

De Huisman Foundation voldoet daarmee aan de eis die de Belastingdienst aan ANBIs 

stelt ten aanzien van transparantie en het toegankelijk maken van gegevens voor der-

den. 
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