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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2015. Het 

jaarverslag geeft inzage in de projecten die wij hebben ondersteund en in de realisatie 

van het beleid / doelstellingen. Daarnaast gaat het jaarverslag in op het financiële be-

leid, het vermogensbeheer en -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. 

Dit is geen wettelijke verplichting voor de Huisman Foundation, maar een eigen ambitie. 

Wij vinden transparantie en beheersing van administratieve/bedrijfsmatige processen 

belangrijk. 

 

Met het vaststellen van het jaarverslag 2015 voor medio 2016 en het publiceren op in-

ternet voldoen wij aan enkele van de vereisten die de Nederlandse overheid stelt aan 

ANBIs. 
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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. 

 

De Huisman Foundation is een vermogenshoudende stichting. De Huisman Foundation 

zet zowel het vermogen als de schenkingen in om zijn doel te realiseren. 

 

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 staat een marktgerichte, vraaggestuurde en multidisciplinaire 

aanpak voor.  Wij zoeken daarbij samenwerking met andere stichtingen en initiatieven 

die een integrale en bedrijfsmatige aanpak nastreven. De Huisman Foundation zelf zal 

zich vooral richten op en de volgende specialisaties: 

 water en sanitaire voorzieningen 

 duurzame energie 

 ondersteuning bedrijvigheid en ondernemerschap 

 gezondheid 

 onderwijs 

 

 

1.2. Het bestuur en mutaties in de samenstelling 
 

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.  

 

De bestuurssamenstelling op 31 december 2015 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) 

 

Alida Melse en Herman Brouwer waren in 2015 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 Tigray, Ethiopië 

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

plaats in Ethiopië. Het zwaartepunt van de activiteiten, waarbij de Huisman Foundation 

betrokken is, ligt in Tigray.  In Tigray heeft de Huisman Foundation in het verleden sa-

mengewerkt met The Well Foundation (in Shire / Tahtay Koraro) en meer recent met  

Woord&Daad, Tear, Ethiopian Kahle Heywett Church en de Mekelle University in diverse 

regio’s (Woredas) in het noordoosten en zuidoosten van Tigray. De Huisman Foundation 

steunt ook activiteiten buiten Tigray, bijvoorbeeld van Wycliffe in de Benishangul Gu-

muz Regio (in het westen van Ethiopië) en in niet-locatie gebonden projecten (met de 

NET Foundation en Woord&Daad).   

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). De Woreda’s in Tigray waar de Huisman Foundation activiteiten heeft on-

dersteund, of nog ondersteunt, zijn: Tahtay Koraro, Ofla, Alamata, Hawzen, Saesi Tsae-

daemba, Wukro, Enderta, Hintalo-Wejerat, Saharti Samre en Dogaa Temben woredas. 

 

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, het 

bouwen van een vrijwilligershuis en de bouw van een boarding tent op een meisjes-

school.  

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 

regio 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 voortgekomen. 
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De projecten in 2015  

Proefboring van het  manual drilling project in Tahtay Koraro Woreda  (Tigray, Ethiopië) (Foto: Well Foundation) 



3.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2015 € 67.143,46. In dit jaar 

heeft de Huisman Foundation in totaal € 96.280,-- besteed aan schenkingen. Omdat het 

bedrag aan schenkingen hoger was dan het beschikbare budget voor 2015, zijn per 

saldo € 17.826,28 uit de bestemmingsreserve en € 11.310,26 uit het bestemmingsfonds 

onttrokken.   

 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de donaties die in 2015 zijn gedaan. 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation in 2015 zijn (mede)gefinancierd 

3. De projecten in 2015 
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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 Ethi-

opië. Dit komt vooral omdat 

de kinderen les krijgen 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’.  

3.2.1. 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. 

 

Schoolkinderen in de Benishanul Gumuz regio (foto: Wycliffe)  

Het gebied 

De Benishangul Gumuz Region ligt in het westen van Ethiopië. De bevolking is arm en 

leeft van veeteelt en akkerbouw. Het gebied is droog en slecht bereikbaar. Er worden 

verschillende talen gesproken: Berta (187.000 sprekers), Gumuz (179.000 sprekers), 

Borna (37.000 sprekers) en verschillende taalgroepen onder de 15.000 sprekers. Zie 

onderstaand kaartje.  

3.2 Onderwijs projecten 

De Huisman Foundation heeft in 2015 vier onderwijsprojecten ondersteund: 

1. onderwijskansen voor jonge kinderen in Beneshangul Gumuz, Ethiopië (Wycliffe) 

2. opzetten E-learning platform in Ethiopië (NET Foundation) 

3. bouw boarding tent meisjes school in Olorien, Kenya (Style Foundation) 

4. donatie operationele kosten hotelschool in Olorien, Kenya (Style Foundation)  
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Bijdrage Huisman Foundation 

In 2015, het laatste jaar van dit driejarige 

project, was de bijdrage van de Huisman 

Foundation € 10.000. In totaal heeft de 

Huisman Foundation € 20.000 aan dit pro-

ject bijgedragen. Door een MSF subsidie is 

dit bedrag verdrievoudigd. Het totale pro-

jectbudget bedroeg circa € 181.000. 

 

Doelstelling van het project 

Vergroten van de toegang tot 

onderwijs en het verbeteren 

van de kwaliteit van het onder-

wijs voor 15.000 kinderen in de 

Benishangul Gumuz Region, die 

ieder jaar instromen in het ba-

sisonderwijs door het introdu-

ceren van moedertaalonderwijs 

op 20 scholen. 

Schoolkinderen in de Benishanul 
Gumuz regio (foto: Wycliffe)  

Project activiteiten 

Het project kent 4 hoofdactiviteiten en draait inmiddels op 20 scholen in de regio: 

 Bewustwording van de nationale en regionale overheid, docenten vakbonden, ou-

ders, schoolbesturen en leraren ten aanzien van het belang van moedertaal onder-

wijs. 

 Taalkundig onderzoek en het op schrift stellen van de drie kleinere talen; ontwik-

kelen woordenboeken en grammatica. Voor de drie grote talen worden websites 

ontwikkeld met onderwijskundig en cultureel materiaal.  

 Het ontwikkelen van schoolboeken en docentenhandleidingen voor alle klassen in 

het basisonderwijs voor de drie grotere talen. Voor de kleinere talen is een begin 

gemaakt met het ontwikkelen van schoolmateriaal. 

 Trainen en begeleiden van docenten. Dit gebeurt in samenwerking met de Ethiopi-

sche variant van de PABO. Voor de grotere taalgroepen zijn tot 2015 honderd do-

centen opgeleid. Voor de kleinere taalgroepen worden de komende periode 10 do-

centen per taalgroep opgeleid.  

 

Er wordt nauw samengewerkt met SIL Ethiopia, de lokale partnerorganisatie van Wyclif-

fe. De bedoeling is om het hele programma aan de overheid over te dragen. Voor het 

Bertha is dit in juni 2014 gebeurd. Voor Borna/Shinasha eind 2015. Het programma 

dient uiteindelijk geheel uit handen gegeven te worden aan ouders, scholen en over-

heid. Bij de scholen zijn comités van ouders actief betrokken.  

 

Het programma, dat eind 2015 is afgelopen, krijgt een driejarig (2016-2018) vervolg 

via een EU subsidie. Dit vervolgproject zal een budget van circa € 400.000 hebben en 

zal ook door de Huisman Foundation worden ondersteund. 



3.2.2 Opzetten e-learning platform voor onderwijs in Ethiopië (NET Foundation) 

Projectopzet en activiteiten: 

Meerdere opleidingen in Ethiopië zouden graag een platform willen hebben met een di-

gitale leeromgeving. De NET Foundation, een interkerkelijke stichting die wereldwijd on-

derwijs online beschikbaar maakt, wil daarom in Ethiopië een platform voor e-learning 

programma’s opzetten. Het platform is met name gericht op theologisch onderwijs en 

toerusting van voorgangers en gemeenteleden, maar wordt ook voor andere opleidin-

gen gebruikt. Het gaat dan vaak om gezondheidszorg, sociale projecten, economische 

projecten, e.a.). 

De NET Foundation gebruikt hiervoor blended learning. Dit houdt in dat het (continu) e-

learning wordt afgewisseld met enkele lokale trainingen per jaar. Het e-learning plat-

form moet onderwijs ook voor mensen met 

weinig geld, beperkte tijd en in afgelegen ge-

bieden mogelijk maken. Bij de invoering van 

blended learning in Ethiopië gaat het om het 

aanbieden van een gebruikersvriendelijke 

leeromgeving/internet technologie, lokaal 

personeel trainen en begeleiden, opzetten 

van pilotprojecten (3-6 maanden durende 

proefcursussen) en het ondersteunen van 

deelnemende organisaties bij het ontwikkelen 

van goede, professionele content/

onderwijsmateriaal. 
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De Huisman Foundation financiert het opzetten van het opzetten van een blended E-

learning platform in Ethiopië door de NET Foundation.  

 

Probleem en oplossingsrichting: 

In Ethiopië kan niet iedereen een reguliere opleiding volgen, bijvoorbeeld omdat de gro-

te afstanden, kosten, werk of gezinsomstandigheden beperkend zijn. In deze gevallen 

kan een goede digitale leeromgeving uitkomst bieden. E-learning komt binnen handbe-

reik door verbeteringen op het vlak van infrastructuur (toegang tot elektriciteit, internet 

en apparatuur), technologie (digitale leeromgeving) en aanwezige expertise. 

De NET Foundation 
De NET Foundation is een Nederlandse stichting die zich richt 
op het opzetten van blended E-learning programma’s in ont-
wikkelingslanden wereldwijd. Men werkt samen met 30 part-
nerorganisaties in Nederland, Latijns Amerika, het Midden-
Oosten en Afrika.   De drie pijlers van de NET Foundation zijn: 
1. aanbieden van gebruikersvriendelijke technologie in de 

cloud (digitale leeromgeving) 
2. training en didactiek (hoe e-learning op te zetten) 
3. ontwikkelen en uitwisselen van digitale opleidingen/

cursussen 

beoogd resultaat: 

Het opzetten van het e-learning platform zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen. Minimaal 

drie organisaties werken in dit platform samen aan blended learning voor hun onderwi-

jsprogramma’s. Het doel is om jaarlijks minimaal 50-100 studenten op afstand op te 

leiden.  

Na drie jaar kunnen andere organisaties zich bij dit platform aansluiten en is er geen 

externe financiering meer nodig; onderhoud en lopende kosten worden door de aange-

sloten scholen zelf betaald.  



Bijdrage Huisman Foundation 

De kosten van dit project bedragen € 27.500 voor drie jaar. De Huisman Foundation 

draagt € 25.000 bij. De overige € 2.500 zijn eigen bijdragen van de aangesloten organi-

saties/studenten. In 2015 hebben wij € 7.500 bijgedragen. 
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Foto’s: meeting tijdens een oriëntatiefase om uiteindelijk een online onderwijsprogramma op te 
zetten.  

Activiteiten 2015 

In 2015 is een oriëntatiefase gestart. Er is een overzicht van mogelijk geïnteresseerde  

opleidingen gemaakt en deze zijn bezocht. Met het Evangelical Theological College is 

een samenwerking voorbereid. Een trainingsprogramma is in voorbereiding om uitein-

delijk tot een online onderwijsprogramma te komen. 

3.2.3 Bouw boarding tent meisjes school in Oloirien, Kenya (Style Foundation) 

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 gaat om een combinatie van commerciële activiteiten (hotel, toerisme), die midde-

len genereren voor het aanleggen van basisvoorzieningen  (watervoorziening, onder-

wijs) tbv het project en de gemeenschap. Er is een hotelschool gebouwd, lodges en ten-

ten voor toeristen, inclusief douche- en toiletgedeelte. Men wekt zelf duurzame energie 

op (zonnepanelen, biovergister). Naast deze basisvoorzieningen (onderwijs, water, 

elektriciteit) biedt het project ook werkgelegenheid voor de lokale Masai bevolking. 

In voorgaande jaren heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan de aanleg van een 

watervoorziening voor het dorp en de school en de bouw van een vrijwilligershuis / toe-

ristenlodge.  

Foto’s: Opbouw van de boarding tent 

De activiteiten in Oloirien: 



Het project: 

In Oloirien (Kenya) zet de Style Foundation een hotelscholen en enkele andere activitei-

ten op. Voor informatie, zie beschrijving van bovenstaand project (3.2.3). Voor een 

nieuw schooljaar moeten minimaal 50 leerlingen zich hebben aangemeld. De verwach-

ting is dat vanaf januari 2016, de start van het schooljaar in Kenya, er weer een nieuwe 

groep van start kan gaan. Tot die tijd zijn kosten voor een minimale personeelsbezet-

ting en moet er wat klein onderhoud aan de schoolauto plaatsvinden. De kosten hier-

voor bedragen ongeveer 1500 per maand. Er moesten vier maanden worden overbrugd; 

vanaf januari kunnen dergelijke uitgaven weer worden gedekt uit inkomsten (betalende 

leerlingen). 

3.2.4 Donatie operationele kosten hotelschool, Olorien, Kenya (The Style  

          Foundation) 

Bijdrage Huisman Foundation: 

De Huisman Foundation draagt € 1.500 bij aan de dekking van bovengenoemde operati-

onele kosten voor de periode van één maand. 
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Bijdrage Huisman Foundation: 

De bijdrage van de Huisman Foundation aan dit project is € 2.300. 

Foto’s: de boarding tent en de bijbehorende sanitaire ruimte 

In 2015 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan de realisatie van een boarding 

tent voor de meisjes bij de hotelschool, inclusief toiletten en douches met wastafels. Het 

betreft de financiering van een betonnen plaat die circa 40 cm hoog is zodat ongedierte 

als slangen daar niet tegenop kunnen kruipen. 

De projectactiviteit in 2015: 



Context: problematiek, techniek en haalbaarheidstudies 

In Ethiopië heerst regelmatig droogte, met alle gevolgen vandien. De gangbare handge-

graven putten leveren vaak water van slechte kwaliteit of vallen droog in de droge peri-

ode. Diepe machinaal geboorde putten zijn (te) duur. 

De Huisman Foundation heeft in een breder consortium (oa de Mekelle University) de 

geohydrologische en markttechnische haalbaarheid van handmatig boren in een vijftal  

Woredas (regio’s) in Tigray onderzocht, nl in Tahtay Koraro (Noordwest Tigray), Haw-

zien, Klite Awlaelo en Abreha Weatsheba (Oost Tigray), Ofla en Alamata (Zuid Tigray).   

De uitkomsten waren positief.  

3.3.1 Opzetten handmatig boorsector (manual drilling) in Tigray (Ethiopië) 

Foto: de waterkwaliteit staat onder druk door onhygië-
nisch gebruik, Alamata Woreda. (foto: Kifle Woldeare-
gay, Mekelle University) 
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Implementatie pilot (Partners voor Water III subsidie, Aqua for All subsidie) 

In de 2e helft van 2014 is de Huisman Foundation een implementatiepilot met Woord & 

Daad (trekker), Tear, Idea en met het Integrated Water & Sanitation Program van de 

Ethiopian Khale Heywett Church en de Mekelle University gestart. Dit project wordt gefi-

nancierd vanuit Partners voor Water III, Woord&Daad, Aqua4All en de Huisman Founda-

tion zelf.  

 

De hoofddoelstelling van het project is om arme mensen op een goedkope manier toe-

gang tot water te geven. Daartoe is aan het eind van het project (2016) in noordoost en 

zuid Tigray een handmatige boorsector (5 à 6 bedrijven/teams) opgezet die zelfstandig 

functioneert.  

3.3 Water projecten 

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 bodem en de grond-

waterstand geschikt is) en levert ook het hele jaar 

voldoende en schoon gebruikswater. Deze boor-

techniek is echter nog niet bekend in het noorden 

van Ethiopië. 

Tigray is even groot als Neder-

land. Er wonen 6.5 miljoen men-

sen. Dit zijn grotendeels kleine 

boertjes. In delen van Tigray 

heerst voedselschaarste.  

Kaart: De woredas / regio’s in Tigray 
waar het project is geïmplementeerd. 

De Huisman Foundation heeft in 2015 vier waterprojecten ondersteund: 

1. Opzetten handmatige boorsector in Tigray, Ethiopië 

2. Rehabilitatie van watervoorzieningen in Tigray, Ethiopië 

3. WASH- en irrigatieprojecten in de woreda Tahtay Koraro in Tigray, Ethiopië 

4. Rainmakers: herstel van de kleine watercyclus, Amboseli/Kuku/Tsavo West, Kenya 
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Daartoe wilden we een combinatie van twee handmatige boortechnieken (sludging en 

percussion) inzetten, een omvattend trainingsprogramma opzetten en marketing instru-

menten testen. 

 

Het project liep tot begin 2016. O mdat de meerderheid van de activiteiten in 2015 

plaatsvond, vindt beschrijving in het jaarverslag 2015 plaats. De beoogde resultaten 

van de pilot zijn als volgt. 

 

1: opzetten en organiseren van een sterke supply chain die effectieve diensten levert 
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sludging training in Alamata (foto: 
IDEA) 

2: de handmatig boorbedrijven zijn zelfstandig en winstgevend en één boorteam is ope-

rationeel binnen het Water Programma van de Ethiopian Kale Heywett Church 

touwpomp training (foto: IDEA) 

Er zijn 39 mensen getraind in het boren van put-

ten. Deze leveren goede kwaliteit, maar zijn nog 

niet gecertificeerd omdat ze daarvoor nog niet 

genoeg putten hebben geboord. De certificering 

zal medio 2016 plaatsvinden. Uit de groep zijn 15 

trainees bezig om (deels gezamenlijk) een boor-

bedrijf op te zetten. De verwachting is dat 30 ba-

nen in boorbedrijven ontstaan. De toegenomen 

landbouwactiviteit door de irrigatieputten hebben 

24 extra banen opgeleverd.  

Binnen de EKHC wordt een mobiel handmatig 

boorteam opgezet (6 leden) dat zich bezig gaat 

houden met het boren van communale putten. 

Het aantal opgeleverde putten (48 putten: 37 

irrigatie, 10 multiple use, 1 communaal) is ach-

tergebleven bij de verwachting, oa vanwege de 

droogte (mensen hadden hun geld nodig om eten 

te kopen) en gebrek aan elektriciteit (door het 

niet functioneren van waterkracht centrales). Het 

slagingspercentage (68%) van de boringen is 

heel hoog, gezien het uitdagende gebied, mede 

doordat de mensen zijn getraind in verschiillende 

boortechnieken. Er liggen 40 contracten voor het 

slaan van nieuwe putten. In de vervolgfase zullen 

daarbovenop nog meer putten worden geslagen. 

 

Er zijn drie bedrijven getraind op het maken en repareren 

van touwpompen en boorgereedschap (zowel percussie als 

sludging boormateriaal). Deze bedrijven zijn goed verspreid 

over het projectgebied en leveren goede kwaliteit.   

De lokale beschikbaarheid van het juiste type materiaal om 

een bron te vervaardigen (bv pvc buizen) is nog een aan-

dachtspunt dat in het vervolg zal worden gerealiseerd. 

 



 

Touwpomp training 



 

 

Training Manual Drilling teams in Ofla/Alamata, Tigray, Ethiopia 

Foto impressie van de trainingen in Ofla en Alamata (foto: IDEA) 



3: realiseren van gunstige condities voor het investeren in handmatig boren 

 

De toegang tot krediet, voor zowel de bedrijfjes als klanten die een put willen aanschaf-

fen, is grotendeels geregeld. Er is een faciliteit (DECSI) waar huishoudens een lening 

kunen afsluiten voor de aanschaf van bijvoorbeeld een pomp. Vanuit het project is een 

venture capital fund van 12.500 EUR opgezet om via de Saving & Credit Cooperatives 

Association leningen te geven aan start ups.  

De betrokken overheden (Tigray Regional Water Bureau en de betreffende Woreda Wa-

ter Offices) zijn heel erg enthousiast en stimulerend. Men draagt bij aan haalbaarheid 

studies, trainingen en men is soms opdrachtgever voor het slaan van putten (men heeft 

55 putten in de eigen begroting opgenomen). 

De Mekelle University heeft voor heel Tigray een grove haalbaarheidskaart opgesteld en 

voor 11 woreda’s zijn gedetailleerde haalbaarheidsstudies uitgevoerd.  

Een op GIS gebaseerd ’borehole informatin system’ is opgezet om gegevens over de 

putten in op te slaan en om de kwaliteit/functionaliteit van de put te monitoren.  

 

4: creëren van voldoende vraag naar handmatig boren via social marketing 

 

Er zijn markt- en klantonderzoeken uitgevoerd. Een beknopte social marketing richtlijn 

is opgesteld en de teams zijn getraind in social marketing. Boeren die een put hebben 

aangeschaft zijn ingezet om groepen potentiële klanten te ontvangen. 

In de vervolgfase zal het verder uittesten van marketing concepten aan bod komen.  
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Eén van de marketing middelen in Alamata (foto: IDEA) 



Bijdrage Huisman Foundation 

De Huisman Foundation draagt aan de pilot (en de verlenging) € 30.000 bij. In 2015 is 

de helft daarvan gedoneerd. Het totale projectbudget bedroeg ongeveer € 400.000.  

 

De pilot heeft aangetoond dat het concept voor het opzetten van een handmatige boor-

sector in Tigray werkt. De pilot is echter vertraagd en daardoor zijn niet alle beoogde 

resultaten volledig behaald. Daarom gaat het consortium de pilot verlengen tot maart 

2017. De ambitie is om dan de pilot op te schalen tot een implementatieproject in circa 

10-12 woreda’s, ongeveer 1/3 — 1/2 van Tigray  

Context/probleem: 

In Tigray is 1 op de 3 watervoorzieningen  non-

functioneel. De oorzaken van de non-

functionaliteit zijn deels technisch (44%), maar 

deels ook te wijten aan een onvoldoende financië-

le bijdrage door gebruikers, een gebrek aan goed 

beheer, gebrek aan kennis/vertrouwen van be-

heercomité’s (WASHCOs) in het onderhouden van 

systemen, gebrek aan ondersteuning door over-

heden, inconsistente capaciteit ontwikkeling 

(27%) en milieu (17%).  

foto: een non-functionele watervoorzie-

ningen in Tigray (foto: SNV Ethiopia) 

3.3.2 Rehabilitatie van watervoorzieningen in Tigray, Ethiopië 

Het project: 

Het project is erop gericht om de non-functionaliteit van de waterpunten te verminde-

ren. SNV is de implementerende organisatie.  In 2015 is dit project gefinancierd door 

Woord & Daad en de Huisman Foundation. Na 2015 heeft AFAS met terugwerkende 

kracht de financiering van beide partijen volledig overgenomen. De Huisman Foundation 

heeft een adviserende rol in 2015 gehad.  

Het doel van het project is om de ge-

zondheid te verbeteren van de rurale 

huishoudens in de Enderta, Hintalo-

Wejerat, Saharti Samre en Dogaa Tem-

ben woredas, door het verbeteren van 

de duurzame toegang tot schoon en 

veilig water.  

Boven: kaart van de projectgebieden 
(omcirkeld) in Tigray, Ethiopië.  

 
rechts: non-functionele handpomp in hintalo 

wajirta (foto: SNV Ethiopia)  
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Om de non-functionaliteit van watervoorzieningen te verminderen moeten bepaalde  

randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Het gaat m.n. om de lokale aanwezigheid van be-

drijfjes die de watervoorzieningen kunnen onderhouden en repareren, de lokale be-

schikbaarheid van materialen, voldoende sterke/capabele beheercomité’s en een lokale/

regionale overheid die zijn rol juist invult. 

 

De beoogde resultaten van het project zijn: 

1. Vier private, lokale dienstverleners zijn medio 2015 opgezet. Ze hebben eind 2016 

een duurzame bedrijfsvoering in het onderhouden en repareren van de watersys-

temen van de gemeenschappen.  

2. Tegen het einde van 2015 hebben 480 WASHCOs voldoende capaciteit verworven 

om hun watervoorzieningen te gebruiken, te beheren en onderhoudskosten te 

dekken uit vergoedingen van watergebruikers.  

3. Begin 2016 voeren de Water Resources kantoren van de betreffende woreda’s 

kwaliteitscontroles van onderhoudsdiensten en waterkwaliteitsmonitoring uit.  

4. Eind 2016 heeft het Tigray Water Resources Bureau operationeel beleid geformu-

leerd en geïmplementeerd om de functionaliteit van watersystemen de rurale ge-

meenschappen effectief en duurzaam te vergroten.   

5. Tegen het einde van 2016 is het beheer en onderhoudmodel gebaseerd op de in-

teractie tussen private dienstverleners, gemeenschappen en overheden, gevali-

deerd en opschaalbaar.   

Het project loopt van begin 2015 t/m eind 2016. Het aantal watervoorzieningen dat 

wordt hersteld (en aantal WASHCOs dat wordt getraind) is 480. Dit komt overeen met 

72.000 begunstigden.  

Bijdrage Huisman Foundation: 

Het projectbudget bedraagt € 349.364. De Huisman Foundation heeft in 2015 via 

Woord & Daad € 17.500 bijgedragen. Omdat AFAS na 2015 heeft besloten dit project 

volledig en met terugwerkende kracht te financieren, zal in 2016 met Woord & Daad 

worden bepaald voor welk project dit geld wordt bestemd.  

Functionele watervoorziening in Tigray (foto: Kifle Wolderegay, Mekelle University) 
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3.3.3 WASH- en irrigatieprojecten in de woreda Tahtay Koraro, Tigray, Ethiopië 

De onderstaande activiteiten hebben plaatsgevonden in de woreda ‘Tahtay Koraro’, in 

Tigray, Ethiopië. The Well Foundation heeft de projecten uitgevoerd. De kosten van de-

ze projecten zijn volledig gedekt door bijdragen van de Huisman Foundation. 

Overkapping van een natuurlijke waterbron. 

 

Door het overkappen, zuiveren, opvangen en opslaan van het water uit een natuurlijke 

bron kunnen mensen van veilig drinkwater worden voorzien. In Adi Kokob, in de woreda 

Tahtay Koraro, is een bronoverkapping gebouwd waardoor het water wordt opgevangen 

en beschermd tegen vervuiling. Voordat de overkapping was gemaakt was het water 

open en vuil; het werd het water door mensen en dieren gebruikt. Nu hebben 100 huis-

houdens (circa 500 mensen) schoon drinkwater. Toegang tot schoon drinkwater is een 

basisvoorwaarde voor gezondheid. Mensen rapporteren een enorme reductie (van circa 

90%) van het aantal gevallen van diarree en braken als ze beschikking hebben over 

schoon water. Er is een watercommissie opgericht die de bron beheert en zorgt dat 

mensen betalen voor het gebruik van water.  Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud/

reparatie. De kosten van het overkappen van deze natuurlijke waterbron bedroegen € 

2.800,-- . 

Training in sanitatie, hygiëne/gezondheid en irrigatie op drie lagere scholen 

 

Op drie lagere scholen (Guale, Emabadanso en Adiwenfito) zijn in 2014 watervoorzie-

ningen gerealiseerd. In 2015 is, in samenwerking met de lokale overheid, onderwijs ge-

geven over het gebruik van water, toiletten en hygiëne. Daarnaast is er praktijkonder-

wijs gegeven over het gebruik van water voor irrigatie. Per school zijn landbouw- en 

gezondheidsclubs opgericht. De leerlingen in deze clubs (15 per school) zijn getraind. Er 

zijn 100 mango kiemplantjes aan de scholen gegeven. De kosten bedroegen € 600,--. 

Bouw van de overkapping van de natuurlijke waterbrond in Adi Kokob (foto: The Well Foundation) 

veldmedewerker water en basis gezondheidszorg: 

 

In Tahtay Koraro is een veldmedewerker in dienst op basis gezondheidszorg en water. 

De Huisman Foundation draagt € 7.600,-- bij voor het salaris, vervoer, onderhoudskos-

ten van een motorfiets en andere materialen. 
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De toilet zal beheerd en schoongemaakt worden door een groep vrouwen. Deze ontvan-

gen een salaris voor dit beheer, omdat bezoekers voor toiletbezoek een klein bedrag 

betalen. Per dag gaan ongeveer 250 mensen gebruik maken van deze toilet. De ge-

meente heeft toegezegd een waterleiding aan te leggen. In 2015 was dit nog niet ge-

beurd. De kosten voor de bouw van het publiek toilet bedroegen € 11.600. 

Constructie van een publieke toilet in Shire 

 

In Shire (Endaselase) is geen openbaar toilet aanwe-

zig. Shire is een stad van circa 50.000 inwoners. Met 

name in het centrum (markt, cafés) zorgt de afwe-

zigheid van een publiek toilet voor veel overlast en 

onhygiënische situaties doordat mensen buiten hun 

behoeftes doen. Daarom is besloten om een publieke 

toilet aan te leggen. 

irrigatie ontwikkeling en training 

 

In 2014 is een irrigatie kanaal aangelegd, 

achter een stuwdam. In 2015 zijn enkele 

kleine aanpassingen en onderhoudswerk-

zaamheden in de laatste uitloopstukken van 

het kanaal uitgevoerd. Hierdoor hebben circa 

35 huishoudens ieder jaar een extra oogst, 

wat tot meer voedselzekerheid en inkomen 

zal leiden. Daarnaast hebben de boeren trai-

ning gekregen op het gebied van irrigatie en 

het telen van gewassen en zijn verbeterde 

groentezaden en handgereedschap aange-

schaft. Momenteel is 12,5 hectare land voor 

het eerst met irrigatiewater uit het nieuwe 

irrigatiekanaal bewerkt. Men verbouwt met 

name ui, mais en tomaat. De kosten voor dit 

project bedroegen € 2.025,--. 

De publieke toilet 
(foto: The Well 
Foundation) 

Bouw van een publieke toilet op de marktplaats in 
Shire (foto: The Well Foundation) 

Irrigatie kanaal in Tahtay Koraro (foto: 
The Well Foundation) 
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Met irrigatiewater wordt een 2e oogst per jaar verkregen, meestal ui, mais of tomaat (foto: The 
Well Foundation) 

3.3.4 Rainmakers: herstel van de kleine watercyclus, Amboseli/Kuku/Tsavo 

West, Kenya/Tanzania 

Het probleem 

Overexploitatie, niet-duurzaam landgebruik en klimaatverandering hebben een enorme 

impact op ecosystemen en daarmee ook op de kleine watercyclus. Door het verdwijnen 

van vegetatie kan de bodem minder regenwater opnemen, verdwijnt het water uit het 

systeem en kan de resterende vegetatie geen wolken meer creëren (via evapotranspi-

ratie) en de atmosfeer afkoelen. Daardoor valt er minder neerslag, droogt het land ver-

der uit en vindt verwoestijning plaats. 

Het doel en de aanpak 

Het doel van de projecten van de NAGA Foundati-

on is om grote gebieden (hydrologische corri-

dors) te vergroenen en daarmee de kleine water-

cyclus te herstellen. Technische ingrepen 

(waterhuishouding, herbebossing, e.d.) alleen 

zijn niet voldoende; er moeten ook goede afspra-

ken met lokale gemeenschappen worden ge-

maakt over goed grondgebruik en een duurzame 

omgang met het ecosysteem. Alleen zo keert de 

oorspronkelijke vegetatie blijvend terug en kan 

de kleine watercyclus zich in dit gebied herstel-

len.  

De benadering is om in een groot gebied een hydrologische corridor te realiseren; de 

ingrepen worden in deelgebieden (‘stapstenen’) binnen deze corridor gedaan,maar heb-

ben een uitstralend effect om naastliggende gebieden. Door de stapstenen uit te brei-

den zal stap voor stap de impact voor de hele corridor merkbaar zijn.  

Het herstel van de korte watercyclus via stapste-
nen in een hydrologische corridors 

Bijdrage Huisman Foundation: 

De Huisman Foundation heeft voor de realisatie van al deze projecten € 25.000 bijge-

dragen.  

Ingrepen tbv de waterhuishouding en vegetatie ontwikkeling  (foto’s: The NAGA Foundation) 
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Het Amboseli National Park ligt in de Rift Valley Province in Kenya, tegen de grens met 

Tanzania. Het is bijna 400 km2 groot. Het Kuku / Tsavo West gebied ligt ten noordoos-

ten van het Mt Kilimanjaro National Park in Tanzania. 

Activiteiten voor het herstel van vegetatie en de kleine watercyclus 

Binnen en buiten het Amboseli National Park worden de volgende technieken toegepast: 

herbebossing door het afsluiten van terreinen, planten van bomen, Rain Water Harves-

ting en begrazingsbeheer. 

 

In het Kuku / Tsavo West gebied worden twee technieken toegepast: Rain Water Har-

vesting en begrazingsbeheer.  

vlnr: 1: gedegradeerd land waar door NAGA hekken worden geplaatst, 2: het afgeschermde gebied 
na 2.5 jaar. Bomen en vegetatie ontstaan opnieuw. 3: afgeschermd gebied na 10 jaar. Vegetatie en 
bomen (links) zijn volgroeid.  (foto’s: The NAGA Foundation) 

De eerste twee technieken (omheinen, beplanten) spreken voor zichzelf. De Rain Water 

Harvesting techniek die wordt toegepast is het cirkelvormig graven van greppels /

muurtjes om het regenwater beter vast te houden en het grondwater aan te vullen. De 

laatste interventie betreft het beheer van het gebied. Via grazing committees worden 

met lokale gemeenschappen afspraken gemaakt om de gebieden beheerst te gebruiken 

voor grazen, zodat ze niet opnieuw verwoestijnen in de toekomst. Er worden ook ran-

gers aangesteld. 

Links: graven van semi cirkelvormige greppels/muurtjes (RWH techniek). Rechts: In Amboseli 
worden 5.000 bomen geplant, vlak voor het regenseizoen. (foto’s: The NAGA Foundation) 

Het projectgebied 

Op basis van een haalbaarheidsonderzoek van de Wage-

ningen Universiteit is een gebied tussen Kenya en Tanza-

nia als hydrologische corridor gekozen; een gebied van 

20.000 km2, van de Indische Oceaan tot de Kilimanjaro.  

 

De Naga Foundation heeft binnen deze corridor de eerste 

twee deelgebieden uitgekozen om activiteiten uit te voe-

ren: het Amboseli National Park in Kenya en het Kuku/

Tsavo West gebied in Tanzania.  



20 

Bijdrage melk– en veevoer project Tigray 

3.4 Bedrijvigheid / ondernemerschap 

In verband met de bouw van een melk– en veevoer fabriek in Tahtay Koraro is begin 

2015 een bijdrage van € 12.200 gedaan om meerwerk kosten uit eerdere jaren te dek-

ken. Zie paragraaf 4.1.  

Bijdrage Huisman Foundation:  

Wij hebben € 5.000 bijgedragen aan het herstel van de Oost Afrikaanse 

corridor. Daarmee mogen we ons een ‘rainmaker’ noemen.  

Armoedebestrijding familie Woinshet 

3.5 Overig 

Woinshet is een meisje van 11 jaar die in een sponsorprogramma 

(onderwijs, uniform, maaltijd, evt medicijnen) van Woord&Daad in 

Dessie (Ethiopië) zit. Zij wordt door één van bestuursleden ge-

sponsord. Ze leeft bij haar oma en blinde opa. De familie kan niet/

nauwelijks rondkomen van het inkomen van oma. Daarom vult de 

Huisman Foundation maandelijks het inkomen van deze familie 

aan.  De Huisman Foundation heeft in 2015 € 280,— bijgedragen. 

Woinshet en haar oma 



Investeringen  
In Afrika 



4. Investeringen vanuit het vermogen  

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.  

The Well Participations BV: 

De Huisman Foundation heeft een belang  in The Well Participations BV van 49,9%, The 

Well Foundation is eigenaar voor 50,1%. The Well Participations BV is voor 50% ei-

genaar van een veevoerfabriek en een melkfabriek in  Ethiopië (Tigray Region). Een lo-

kale Ethiopische investeerder is voor de overige 50% eigenaar. In de afgelopen periode 

is een conflict ontstaan met de Ethiopische investeerder. Er is een verschil van inzicht 

ontstaan tussen de Nederlandse en Ethiopische investeerders over het management en 

bedrijfsvoering van de fabrieken. In 2015 is een mediation traject gestart om tot een 

oplossing te komen.  

4.1. Directe deelnemingen in Afrika 
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Highlands Mineral  Water Co. Ltd:  

Highlands Mineral Water Co. Ltd is een Kenyaans familiebe-

drijf, opgericht in 1954 door de Padia familie. Vanaf die perio-

de heeft men in mineraalwater en limonade een stevige  

De melkfabriek in aanbouw (foto: TWF) 
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Highlands is op zoek naar kapitaal om zijn 

groei te financieren. In 2011 heeft TBL Mirror 

een kapitaalinjectie gedaan. Er is recent een 

flinke uitbreiding in de productiecapaciteit 

gepland. Door een noodzaak tot financiering 

van deze productie uitbreiding en de moge-

lijkheid om de familie Padia uit te kopen was 

er een mogelijkheid voor de Huisman Foun-

dation om via TBL Mirror als co-investeerder 

en belang in Highlands te nemen (zie 5.1 bla-

lans, FGR TBL tbv Highlands Mineral).   

De vier productgroepen van Highlands 

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 diverse 

trackers/exchange traded funds (bv Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF).  

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). 

merknaam opgebouwd. In 2010 heeft Highlands zijn productielijn uitgebreid en maakt 

men ook eigen soda’s en fruitsappen. Voor zowel limonade, soda/prik limonade en mi-

neraalwater behoort Highlands qua marktaandeel inmiddels bij de top 3 spelers in Ke-

nya. Highlands is voor fruitsap een top 10 speler. De thuisbasis van Highlands is Nyeri, 

ongeveer 100 km ten noorden van Nairobi.  



23 

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 onderste-

uning door (Nederlandse) ondernemers en toegang 

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), 

frisdranken/flessenwater, mobiel bankieren 

(platform/software), telemarketing en outsourcing, 

markt onderzoek, gezondheidsklinieken en ERP 

Software ontwikkeling en implementatie.  

4.3 Niet-beursgenoteerde posities in Afrika 

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. 

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). Ook heeft de stichting een ETF op het thema duurzaamheid 

(Ishares II DJ Europe Sustainable Screened).  

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 



De financiële  
rapportage 



5.1. Balans 

5. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Passiva 

 

Eigen Vermogen: 

Het eigen vermogen (€2.283.317,39) 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 2015 € 2.515.483,34. 

 

De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. In 2015 is het 

beeld iets verslechterd (saldo: - € 319.223,82). Dit saldo is de resultante van een ega-

lisatiereserve 31-12 2014 (- € 293.391,37) en een toevoeging (twv - € 25.832,45) uit 

het resultaat over 2015. 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 2015 is meer aan vruchtgebruik besteed dan er beschikbaar was. De overbesteding 

is deels gedekt met geld uit de bestemmingsreserve. Het gaat om € 16.326,28. Het 

resterende saldo van de bestemmingsreserve is  daarmee gereduceerd tot € 

87.057,87. Net als in 2015 zal in 2016 een deel van de bestemmingsreserve  worden 

aangewend voor een project over handmatig boren en een project over het rehabilite-

ren van watervoorzieningen, beiden in Tigray, Ethiopië. De samenstelling van de be-

stemmingsreserve is weergegeven in de tabel op de volgende bladzijde. 

Activa 

 

Vaste Activa: 

De belangen in TBL Mirror Fund (Private Equity), The Well Participations BV en High-

lands Mineral (directe deelnemingen) ter waarde van € 431.622,18 zijn niet op korte 

termijn inwisselbaar. 

 

Het belang in het TBL Mirror Fund is in 2015 uitgebreid via een capital call van € 8.000 

en via het overnemen van een belang van een andere aandeelhouder in TBL à  € 

48.230.  

De Huisman Foundation heeft het belang in The Well Participations (melkfabriek, vee-

voerfabriek) van € 100.000 . Een lening van € 20.000 die in 2013 aan The Well Partici-

pations BV is verstrekt is langlopend en daarom in 2015 nog niet afgelost. 

In 2015 is een belang van € 186.282,18 genomen in Highlands Mineral Co Ltd, een Ke-

niaanse producent van non-alcoholische dranken. Highlands is een top 3 speler in di-

verse segmenten van de Keniaanse non-alcoholische dranken markt.  

 

Vlottende activa: 

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

gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 2.257,82) is uitgegaan dat, na aftrek 

van kosten, circa 90% (€ 2.031,95) 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. In 2015 is € 11.310,26  onttrokken aan het bestemmingsfonds 

voor het manual drilling project in Tigray, Ethiopië. Het bestemmingsfonds is daarmee 

volledig uitgeput. 

Overige Passiva: 

Er zijn geen overige passiva op de balans van de Huisman Foundation. 
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Samenstelling van de bestemmingsreserve 



                 . 
*1: resultaat inclusief transactiekosten en dividendbelasting, exclusief ontvangen donaties, kosten beheer 
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5.2.1 Toelichting baten 

 

Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg   € 62.346,97. Het rendement is voor 

een groot deel toe te schrijven aan de resultaten op de beleggingen.  

 

In 2015 is er voor € 29.030,-- aan donaties binnengekomen. Van de donaties is € 

26.750,-- bestemd  voor opbouw van het vermogen, en € 2.280,-- voor het bestem-

mingsfonds (€ 2.000 voor manual drilling, Tigray, Ethiopië en € 280 voor inkomen aan-

vulling familie Woinshet, Dessie, 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 2015 dan ook geen kosten voor fonds-

werving gemaakt. 

Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2015 € 1.222,67. Deze en de 

service- en overige kosten (beiden samen € 192) vormen de totale kosten voor het ver-

mogensbeheer  

De totale lasten voor vermogensbeheer en werving van baten bedragen 0.06% van het 

gemiddelde eigen vermogen van de Huisman Foundation over 2015. 

 

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. Enkele be-

stuursleden hebben een vrijwilligersvergoeding gekregen, in totaal € 2.795. De Algeme-

ne Bestuursleden hebben vacatiegeld (€ 50 pp) ontvangen. De uitkeringen van de vrij-

willigersvergoedingen en vacatievergoedingen zijn gedaan binnen de kaders die de Be-

lastingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 9). 

De lasten ten gevolge van beheer en administratie komen overeen met 0.14% 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 2015 bedroegen 0.20% van het totale eigen 

vermogen. 

Bijdragen aan projecten (passend binnen de doelstellingen van de  stichting): 

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

bestemmingsreserve en bestemmingsfonds) en de donaties voor een specifiek project) 

bedroeg € 96.280. 

Uit de bestemmingsreserve is in 2015 € 16.326,28 onttrokken; € 9.121,26 is onttrok-

ken voor het opzetten van een manual drilling sector in Tigray (in Ethiopië) en per sal-

do is € 7.205,12 onttrokken uit de bestemmingsreserve ‘algemeen’. 

In 2015 zijn donaties van € 2.000,-- voor manual drilling in Tigray en € 280 voor inko-

mensondersteuning voor de familie van Woinshet toegevoegd aan het bestemmings-

fonds. Tegelijkertijd is voor manual drilling € 11.030,26 en voor de inkomensonder-

steuning van de familie van Woinshet € 280 onttrokken uit het bestemmingsfonds. Het 

bestemmingsfonds is daarmee volledig uitgeput. 

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



Toelichting resultaatbestemming 2015: 

 

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

2015 bedroeg de inflatie 0.6%1. Dit betekent dat € 14.843,34 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. € 26.750,-- in 2015. Er is € 2.280 gedoneerd met een specifiek oogmerk 

(manual drilling en inkomensondersteuning familie Woinshet). Dit bedrag is toegevoegd 

aan het bestemmingsfonds. 

 

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

gen over 2015) bedroeg € 67.143,46. Aan donaties is € 96.280 besteed; € 67.143,46 

uit beschikbaar budget voor vruchtgebruik, per saldo € 16.326,28 uit de bestemmings-

reserve en € 11.310,26 uit het bestemmingsfonds.  

 

Het resultaat op het vermogen is in 2015 licht negatief, namelijk € 9.595,65. Dit drukt 

op de egalisatiereserve. Er wordt in 2015 een bedrag van € 25.832,45 onttrokken aan 

de egalisatiereserve. 

1: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71311ned&D1=0-1,4-5&D2=0&D3=(l-39)-l&VW=T  
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Mutaties binnen de portefeuille in 2015: 

In 2015 heeft de Huisman Foundation haar positie in directe deelnemingen en private 

equity gericht op Afrika flink uitgebreid, door het nemen van een belang in Highlands 

Mineral (een Keniaanse fabrikant van non-alcoholische dranken) en de uitbreiding van 

het bestaande belang in het TBL Mirror Fund.  

 

Enkele individuele aandelenposities zijn afgebouwd en enkele nieuwe posities zijn inge-

nomen. Het belang in onroerend goed (Corio) is volledig afgebouwd. 

 

De post liquiditeiten is in 2015 met circa 80% gereduceerd.   

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 iets meer dan 90 % van het vermogen belegd is in aandelen, 

private equity funds en directe deelnemingen. Dit offensieve profiel past volledig bin-

nen de strategie van de Huisman Foundation. Iets minder dan 10% bestaat uit obliga-

ties en liquiditeiten. Deze asset verdeling past goed binnen het door ons gewenste 

risico-rendement profiel.  

Het totaal rendement dat de Huisman Foundation in 2015 op zijn vermogen heeft be-

haald bedraagt 2.3 %.  Daarmee is het jaar 2015 voor de stichting een vrijwel vlak 

beleggingsjaar geweest.  

 

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 2015 geëvalu-

eerd op: 

1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 

2. het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 2015—

2017 

 

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 2015 zo veel mogelijk binnen de 

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

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 besteed; 

ingebed in structurele activiteiten van de aanvragende partij, via een projectmatige 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 2015 heeft de Huisman Founda-

tion zijn posities vergroot in diverse fondsen/instellingen die direct investeren in Afrika. 

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 deel-

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

Highlands Minerals Co Plc is een Kenyaanse producent van non-alcoholische dranken 

(met top 3 marktaandeel in diverse segmenten). 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.  

 

Het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen in het  beleidsplan 2015-

2017 

7. Uitvoering statutaire doelstelling en de 
    meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 
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Doelstelling 1: In 2017 dient 40 tot 50% van het vermogen in ontwikkelingslanden be-

legd te zijn 

 

We zijn goed op weg om deze doelstelling te realiseren. Eind 2015 was 31% van het 

vermogen belegd in ontwikkelingslanden. Het grootste deel hiervan bestaat uit private 

equity investeringen en directe deelnemingen in Oost Afrikaanse bedrijven.  

 

realiteit

norm
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in OS landen

buiten OS landen

Figuur 1: verdeling beleggingen binnen en buiten 

ontwikkelingslanden (doelstelling vs realiteit) 

Figuur 2: verdeling posities met betrekking tot beleggingen 

binnen ontwikkelingslanden 
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Doelstelling 2: In 2017 willen we één tot twee nieuwe directe investeringen in bedrijven 

in ontwikkelingslanden gerealiseerd hebben 

 

Doelstelling 3: In 2017 willen we intensieve en bestendige relaties met één tot twee 

nieuwe NGO’s hebben ontwikkeld 

 

Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. In 2015 hebben zijn wij met twee nieuwe 

NGOs gaan samenwerken: met SNV en met de NAGA Foundation. Bij beiden is de af-

stand nog relatief groot en is het contact nog redelijk beperkt gebleven. Met een be-

staande partner, namelijk Woord&Daad, is de samenwerking verder geïntensiveerd. 

 

Deze doelstelling is in 2015 al gehaald. Het betreft een posi-

tie in de Kenyaanse non-alcoholische drankenproducent 

Highlands Mineral Water Co Ltd. De Huisman Foundation zal 

op zoek blijven naar aantrekkelijke investeringskansen in 

bedrijven in Sub Sahara Afrika. 

Doelstelling 4: Onze activiteiten op het gebied van zuivelverwerking- en veevoer in Oost

-Afrika breiden zich uit 

 

Op deze doelstelling is geen vooruitgang geboekt. De samenwerking in Tigray met ener-

zijds The Well Participations (waarin de Huisman Foundation een belang van 49.9% 

heeft) en de Ethiopische partner, dhr Gebrezgi, zit in een impasse. Via een mediation 

traject dat is ingezet, hopen we in 2016 tot een oplossing te komen.  

 

 

Doelstelling 5: De activiteiten binnen de deelgebieden (water en sanitatie, duurzame 

energie, gezondheidszorg, onderwijs en stimuleren bedrijvigheid) worden verder uitge-

breid en beslaan minimaal 90% van onze activiteiten 

 

Deze doelstelling is voor het jaar 2015 gehaald. 99,7 % van het vruchtgebruik is in 

2015 besteed aan activiteiten binnen de deelgebieden water en sanitatie, energie, ge-

zondheidszorg, onderwijs en stimuleren bedrijvigheid. 

 

De Huisman Foundation heeft zich in 2015 aangesloten bij de ‘just dig-it’ campagne van de Naga 
Foundation (foto: Naga Foundation) 
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Doelstelling 6: Het vasthouden van de goed functionerende organisatie die voldoet aan 

alle wettelijke eisen en blijvend door partner-organisaties serieus wordt genomen 

 

beheerste bedrijfsvoering 

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.  

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. Zie voor meer in-

formatie hoofdstuk 9 ‘naleving vereisten ANBI’s’. 

In 2015 is door het Algemeen Bestuur uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid 

ten aanzien van de vrijwilligersvergoeding. Daarbij is ruim binnen de kaders gebleven 

die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. 

laag kostenpatroon 

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

ten aspect. De totale overhead kosten over 2015 bedroegen 0.20% van het totale eigen 

vermogen. Daarvan was 0.14% voor beheer en administratie en 0.06% voor vermo-

gensbeheer. Vrijwel al deze kosten waren onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar. 

actieve rol gericht op professionele samenwerking en projectuitvoering  

Wij willen een goede, betrouwbare en kundige partner in de samenwerking zijn. Wij zijn 

op de goede weg om deze intenties waar te maken; subsidieverstrekkers (Aqua for All, 

Partners voor Water) en professionele NGOs (zoals Tear en Woord & Daad) hebben 

meermalen aan de Huisman Foundation subsidies verstrekt en in diverse projecten her-

haaldelijk met ons samengewerkt.  

(actualiseren van de eigen) website 

De website is in 2015 up to date gehouden en geeft een goed beeld van de activiteiten 

van de stichting.  

De website van de Huisman Foundation ( www.huismanfoundation.nl ) 

http://www.huismanfoundation.nl
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Vooral in Ethiopië heeft de stichting veel energie gestoken in het opzetten en begeleiden 

van projecten. Rondom de activiteiten met Woord&Daad, Tear en The Well Participati-

ons betrof het met name inhoudelijke advisering en matchmaking. Bij onze betrokken-

heid bij The Well Foundation ging het vooral om bestuurswerk, organisatieverbetering 

en fondswerving Met het verkorten van de afstand naar stichtingen waarmee we sa-

menwerken kunnen ook verschillen in inzicht scherper naar voren komen. Zo is de sa-

menwerking met The Well Foundation halverwege 2015 beëindigd, vanwege een ver-

schil in inzicht m.b.t. aansturing en organisatie van activiteiten. 



8.1. Oogmerk  
 

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

ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  

 

In 2015 is het rendement op het vermogen besteed aan het compenseren van de infla-

tie en bijdragen aan projecten binnen de doelstelling. Vermogensopbouw heeft plaats-

gevonden via enkele (lijfrente) schenkingen en giften met dit doel. 

 

 

8.2. Vermogen 
 

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

ing voor 2015-2017’ 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: wij 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 diverse trackers die wereldwijd in emerging markets in-

vesteren (waarbij de weging van Sub-Sahara Afrika doorgaans zeer gering is). In de 

portefeuille zit ook een Private Equity Fund en twee directe deelnemingen, namelijk het 

TBL Mirror Fund, The Well Participations BV (is één van de investeerders in een melk-

fabriek en veevoerfabriek in Ethiopië) en Highlands Mineral Water Co Ltd (Keniaanse 

producent van non-alcoholische dranken). Daarnaast bezit de Huisman Foundation en-

kele sectorale 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 

Energy Fund en het Ishares Water Fund.  

 

 

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

genoteerde bedrijven 

 

Meer dan 92% 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 goede 

beleggingsrendementen behaald. Ook in 2015 is een positief rendement behaald, nam-

elijk 2.3%. Op de lange termijn biedt de offensieve beleggingsstrategie het meeste per-

spectief 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  € 60.000,-- à  € 70.000,--. 

 

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

tieven in Sub-Sahara Afrika, met name op de 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. Er zijn aanvullende regels gesteld, 

waaraan ANBIs per 1 januari 2014 moesten voldoen. 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 2015 is aan de leden van het Algemeen Bestuur (uitgezonder de Dagelijks Bestuur 

leden) € 50 pp vacatiegeld uitgekeerd. 

Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 2.795 aan vrijwilligersvergoeding betaald. De ver-

goeding is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en op de omvang en tijdsbeslag 

van hun werkzaamheden voor de Huisman Foundation. Deze vergoeding 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 2015 heeft gemaakt om baten te werven 

bedroegen 0,06 % van het totale vermogen. Dit percentage bestaat volledig uit kosten 

voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille), voor fondsenwerving 

zijn geen kosten gemaakt. De kosten voor beheer en administratie bedroegen 0,14 % 

van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten kwamen daarmee op 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  

36 



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 is 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. 

 

In 2015 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De in-

houdelijke en financiële verslaglegging over 2015 is voor 1 juli 2016 vastgesteld en via 

de website (www.huismanfoundation.nl) openbaar gemaakt.  

 

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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