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Foto voorkant: kinderen op een glijbaan in een care point van Christ´s Hope 
(foto: Christ’s Hope) 



23 Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 

Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 
Oost-Congo (foto: Wycliffe)   



Verschillende vormen van een pre-paid water voorzie-

ning (foto’s: Woord en Daad)   



Kinderen krijgen onderwijs in hun eigen moedertaal. (foto: Wycliffe)   
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Spelende kinderen in een care point van Christ´s Hope 
(foto: Christ’s Hope) 



Kinderen leren hun handen te was-
sen voor het eten (foto: Christ’s 

Hope) 

Bij Christ’s Hope krijgen kinderen 
ondersteuning, maar ze blijven in 

hun eigen familie situatie (foto: 
Christ’s Hope 
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Ontspanning en  wachten in de rij voor een lunch op een care 
point van Christ’s Hope (foto’s: Christ’s Hope) 



Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Huisman Foundation over het jaar 2018. 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 en publiceren van het ‘jaarverslag 2018’ voor 1 juli 2019 en het pu-
bliceren op internet voldoen wij aan enkele van de vereisten die de Nederlandse over-
heid stelt aan ANBIs. 

 
 

Een kringgesprek met kinderen bij één van de care points van Christ’s Hope 
(foto: Christ’s Hope)   
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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. 
 

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, vraag gestuurde 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 2017 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) 

 
Tertius Abbo en Wim van Ieperen waren in 2018 aftredend en zijn herbenoemd. 
 

 
 

1. De Huisman Foundation 
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De projecten in 2018  

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



Projecten 2018 in beeld  

HIV/aids Care Points Tanzania 

en Kenia (2.2.1) 

Solar grid, prepaid water voorziening 

(‘water time) Uganda (2.3.1) 

Opzetten e-learning platform Ethiopië 
(2.4.2) 

Alfabetisering onder 
de Lika, in Oost-Congo 
(2.4.1) 

Aanvulling inkomen 
fam. Woinshet (2.5.1) 

Herstel van de kleine water cyclus 
(Rainmaker) in Kenia en Tanzania (2.3.2) 



2.1 Overzicht van de schenkingen  
 

Het beschikbare budget voor schenkingen bedroeg in 2018 € 72.357. In dit jaar heeft 
de Huisman Foundation in totaal € 40.265,-- besteed aan schenkingen. Omdat het be-
drag aan schenkingen lager was dan het beschikbare budget voor 2018, is per saldo € 
32.091,95 aan de bestemmingsreserve toegevoegd.   

 

Tabel: overzicht van de projecten die door de Huisman Foundation in 2018 zijn (mede)gefinancierd 

2. De projecten in 2018 
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2.2 Gezondheidszorg projecten  

projectpartner: 
Christ’s Hope is een non-profit organisatie die zich inzet voor 

mensen die lijden door aids. Christ’s Hope is actief in  Tanza-
nia, Kenia, Namibië, Democratische Republiek Congo, Zuid-
Afrika, Oeganda en Swaziland. Vanuit diverse landen (VS, 

VK, Nederland, Duitsland, België en Frankrijk) worden de 
projecten in Afrika ondersteund. De projecten in Tanzania en 
Kenya worden begeleid vanuit Christ’s Hope Nederland. 

2.2.1. capaciteitsversterking kantoor Christ Hope Nederland om financiering 
aan te trekken voor extra (medical) care points voor aids-wezen 

De Huisman Foundation heeft in 2018 één gezondheidszorg project ondersteund, name-
lijk voor de organisatie opbouw van Christ Hope Nederland. Door extra slagkracht te 

creëren kan de extra financiering van (medical) care points voor aids-wezen worden 
aangevraagd. 
Dit project heeft ook kenmerken van een onderwijsproject.  

Het gebied 
De projecten die de Huisman Foundation vanaf 2016 heeft ondersteund vonden plaats 

in sloppenwijken in  Mwanza (Tanzania) en Kisumu (Kenya). 
Christ’s Hope is actief in gebieden waar HIV/aids veel voorkomt, de diagnose en behan-
deling van HIV/aids patiënten te kort schiet, er veel aids wezen zijn, kennis over aids 

preventie te kort schiet, er een stigma ligt op mensen die lijden aan aids en aids-wezen 
en veel kinderen niet naar school gaan. 

Aanpak en doelstellingen 
De benadering van Christ’s Hope richt zich op educatie/bewustwording en trouw in rela-

ties, stimuleren van het testen en behandelen van aids,  zorg en onderwijs van aids we-
zen/kinderen met aids, het doorbreken van het stigma op HIV/aids en het inschakelen 
van familie, de kerk en de lokale gemeenschap bij zorg en aids preventie. 

Foto: kinderen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 
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Het doel is om kinderen in een gezonde, veilige omgeving te laten opgroeien en de kin-
deren toe te rusten tot verantwoord gedrag, door het bieden van holistische zorg 

(educatie, spiritualiteit, psychische ondersteuning, medicatie en voeding) 
Centraal in Christ’s Hope’s aanpak staan CarePoints voor kinderen. Weeskinderen en 
kinderen met HIV/aids worden op 5-7 jarige leeftijd geselecteerd. De kinderen blijven 

wonen in de omgeving waar ze vandaan komen. De kinderen gaan naar school (lagere 
en middelbare school) en bezoeken het CarePoint minimaal 3x per week (min 9 uur per 
week), waar ze zorg en educatie in brede zin ontvangen. Een CarePoint zorgt voor on-

geveer 50 kinderen. Per 10-15 kinderen in één begeleider aangesteld. In een CarePoint 
krijgt elk kind één begeleider/coach, huiswerkbegeleiding, bijbelles (oa over trouw in 
relaties), sport, educatie over hygiëne en gezondheid, medische en psychische zorg en 
gezonde maaltijden. 

project en activiteiten: 
vanaf 2016 heeft de Huisman Foundation bijgedragen aan het werk van Christ’s Hope in 

Tanzania en Kenia. Met deze bijdrage heeft Christ’s Hope in Tanzania een nieuw kantoor 
opgezet en in Tanzania en Kenia verschillende CarePoints opgezet. In totaal een vijftal 
carepoints voor meer dan 200 kinderen. De Care Points staan vaak in sloppenwijken en 

bieden kinderen een naschools programma met onderwijs, zorg en de boodschap van 
hoop. 
In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar verbreding van het werk, nieuwe CarePoints in 

Kenya (aan het einde van 2017 in totaal 7 CarePoints) en Tanzania (4 CarePoints), als-
wel huisvesting voor deze CarePoints, zodat meer kinderen kunnen worden opgevan-
gen. 
De Huisman Foundation heeft ook de capaciteitsopbouw van het Nederlandse kantoor 

van Christ’s Hope ondersteund, om bovengenoemde activiteiten te coördineren.  

Foto: kinderen kunnen tekenen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 

Foto: kinderen in een care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 
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bijdrage SHF: 
De Huisman Foundation heeft in 2018 EUR 10.000 bijgedragen aan het werk van  

Christ’s Hope. 

Foto: Het nieuwe care point van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope) 

In 2018 en 2019 is de volgende fase in de capaciteitsopbouw gepland. Deze is met na-
me bedoeld om tot een verbetering in het relatiebeheer te komen. 

Het gaat daarbij om over meer interne capaciteit en een goed CRM systeem te beschik-
ken, om zo een bredere groep van (potentiële) donors te bereiken en meer inkomsten 
daaruit te genereren. 

Concrete activiteiten in deze organisatie ontwikkeling zijn: 
 het verbeteren van het relatiebeheer 

 het geven van advies/ondersteuning van lokale fondswerving in Afrikaanse landen 
 het toewerken naar de erkenningsregeling goede doelen (CBF keurmerk) 
 

Door meer samenwerking met andere stichtingen op te zetten en nieuwe fondsen aan te 
boren, hoopt Christ’s Hope onder andere de volgende doelen te bereiken: 

 financiering voor de startkosten en financiering voor het eerste jaar van een nieuw 
CarePoint Nyalenda B in Kenia 

 financiering van extra kosten voor middelbare scholieren in Kenia 

 



Boven: Onderwijs en maaltijden in een care point van Christ’s Hope. 

Onder: lezende kinderen. (foto’s: Christ’s Hope) 



2.3.1 Pilot project ’Solar grid prepaid water systems Uganda (Water Time)’. 
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2.3 Water projecten 

Probleem/context: 
De duurzaamheid van (rurale) drinkwater systemen staat in veel Afrikaanse landen  on-

der druk. De waterpunten raken vaak buiten werking door problemen met het onder-
houd. Dit komt vaak door problemen rondom verantwoordelijkheid voor het beheer, 
dekking van kosten van het beheer en onderhoud van drinkwater systemen en kennis-

gebrek. Bijna 50% van de watervoorzieningen raakt buiten werking.  
De leidingnetwerken voor drinkwater zijn vaak overgedimensioneerd; qua aantal toe-
komstige gebruikers en hoeveelheid water per gebruiker.  

Ook aan de inkomsten kant en het beheer en onderhoud zijn er vaak problemen. De 
beheercomités zijn vaak onvoldoende in staat om zelf zorg te dragen voor de inning van 
de opbrengsten en de financiering/organisatie van  het beheer en onderhoud. 

De Huisman Foundation heeft in 2018 twee waterprojecten ondersteund: 
1. Pilot project ´Solar grid prepaid water systems Uganda (Water Time)’  

2. Rainmakers: herstel van de kleine watercyclus, Amboseli/Kuku/Tsavo West, Kenya/
Tanzania (NAGA) 

Uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek: 

In een field- en desk study is in 2017 de institutionele en financiële haalbaarheid van 
alternatieve drinkwater systemen in Burkina Faso en Uganda uitgezocht. Hierbij is de 
haalbaarheid onderzocht van verschillende typen drinkwatervoorzieningen: 

 met een modulaire opbouw van het waterleidingnetwerk en tappunten, 
 dat via de private sector wordt aangelegd en onderhouden, en 

 waarbij de waterprijs gebaseerd is op de volledige cost-recovery van het systeem. 
 

Voor Burkino Faso was de uitkomst negatief, voor Uganda positief. In  Uganda heeft het 

Ministerie zijn commitment gegeven voor het testen van alternatieve drinkwater voor-

zieningen. Daarnaast bleek de financiële haalbaarheid positief. De prepaid drinkwater-

voorziening en kleinschalige modulaire systemen leveren een positieve cashflow op en 

zijn concurrerender dan reguliere systemen. In de studie kwam echter wel naar voren 

dat de investeringskosten  een beperkende effect hebben op het vermogen van het sys-

teem om toekomstige  service uitbreidingen te financieren vanuit de opbrengsten van 

het basisontwerp. Externe dekking van de investeringskosten (donatie) kan daarom bin-

nen een opschalingsstrategie passen. 

Een water voorziening vlak buiten het dorp in ruraal Afrika (foto’s: Woord en 
Daad)   
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Verschillende vormen van een pre-paid water voorziening (foto’s: Woord en 
Daad)   

Pilot project ‘Water Time’: 
De haalbaarheidsstudie heeft in 2018 en 2019  een vervolg gekregen in de vorm van 

twee pilots in 18 dorpen in West Uganda en in 18 dorpen in Oost Uganda. Het is de be-
doeling om 16.200 mensen (2700 huishoudens) te voorzien van duurzame watertoe-
gang en  om de transitie naar meerdere waterpunten en waterleidingen mogelijk te ma-

ken. Woord en Daad, Practica Foundation, Living Water International en Whaves Soluti-
ons voeren het pilot uit.  
In deze pilot wordt het volgende project idee voor een periode van 2 jaar uitgevoerd en 

getest. Deze alternatieve aanpak bouwt voort op de haalbaarheidsstudie en kent vier 
pijlers: 
 
1: Modulair design  

Water Time biedt verschillende service levels. De basis is één gezamenlijk waterpunt 
met handpomp en ingebouwd betalingssysteem op zonne-energie. Dit kan worden uit-
gebreid met meerdere waterpunten, opslagtanks, aanleg van waterleidingen en huis-

aansluitingen.  Het design kan meegroeien met de behoefte/gebruik en de beschikbare 
financiën. 
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Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft de haalbaarheidsstudie (mede) gefinancierd en gaat in 

2018 en 2019 voor EUR 20.000 aan het pilot project bijdragen (elk jaar EUR 10.000). 

2: Prepaid technologie  
Door het prepaid betalingssysteem betalen gebruikers gezamenlijk voor aanleg, repara-

tie en onderhoudskosten. De gebruikers krijgen een tag waar ze een tegoed op kunnen 
zetten. Met deze tag betalen ze direct en op basis van werkelijk gebruik. Als mensen 
hun tag krijgen wordt op basis van hun inkomen bepaald hoeveel ze betalen per liter 

water. De maximum prijs ligt voor dit watersysteem onder de prijs die normaal voor 
water wordt betaald.  Hierdoor blijft water betaalbaar voor de meest arme mensen en 
het geld dat binnenkomt is genoeg voor onderhoud en reparaties van het systeem. 

 
3: Management model 
In de pilot worden twee verschillende business modellen getest. In Oost-Uganda wordt 
het beheer, onderhoud en opschaling in watervoorziening uitgevoerd door een bestaand 

ruraal nutsbedrijf (Whave Solutions). In West-Uganda wordt dit gedaan door een lokale 
ondernemer. 
 

4: Solar  
Het gebruik van zonne-energie voor het prepaid betalingssysteem en de watervoorzie-
ningen houdt de kosten laag. 



2.3.2 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 

Ingrepen tbv de waterhuishouding en vegetatie ontwikkeling  (foto’s: The NAGA Foundation) 
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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 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. 

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.  

12 

Bijdrage Huisman Foundation:  
Wij hebben in 2018 € 5.000 bijgedragen aan het herstel van de Oost 

Afrikaanse corridor. Daarmee mogen we ons een ‘rainmaker’ noemen.  
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Vegetatie herstel zonder goede beheermaatregelen, zoals ervoor zorgen dat er in een gebied niet meer (te veel) 

wordt begraasd, is onmogelijk. (foto: Justdiggit) 

In een korte tijd komt in de aangebrachte structuren weer vegetatie terug. (foto: Justdiggit) 
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2.4 Onderwijs projecten 

De Huisman Foundation heeft in 2018  twee onderwijsprojecten ondersteund: 
1. Alfabetisering onder de Lika in Oost-Congo 

2. Opzetten blended learning platform in Ethiopië 

In Oost-Congo is er veel geweld onder 
de bevolking. Ook rondom de stad Isiro 

zijn verschillende rebellengroepen ac-
tief. Toch zet de kerk zich in dit gebied 
van de Lika in voor moedertaalonderwijs 

op 35 basisscholen en 22 middelbare 
scholen. Tot 2000 was er geen Lika 
spelling; de taal was nog niet op schrift 

gesteld en op de scholen werd de han-
delstaal Swahili (onderbouw) en Frans 
(bovenbouw) gegeven. Taalkundigen 
van Wycliffe hebben indertijd een Lika 

spelling ontworpen en dit onder andere 
toegepast op gezondheidsvoorlichting. 

2.4.1. Alfabetisering onder de Lika in Oost-Congo. 

Bijeenkomst van vertalers in Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Isiro in Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Voorbeeld tekst in het Li-
ka (foto: Wycliffe)   

In 2017 en 2018 zijn twee alfabetiseringsmedewerkers actief geweest om de kwaliteit 
van het onderwijs onder de 60.000 Lika te verbeteren en het aantal schoolverlaters te-

rug te dringen. In 2018 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 het afronden van het Nieuwe Testament in het Lika 

 kerken en scholen in kaart gebracht ter voorbereiding op het lees- en schrijfonder-
wijs rondom de publicatie van het Nieuwe Testament in het Lika. 

 uitgeven van drie leesboekjes in het Lika 

 lees- en schrijfcursussen aan volwassen in de Lika taal (circa 1000 mensen heb-
ben leren lezen en schrijven) 

 opleiden van circa 30 onderwijzers die zelf lees- en schrijfcursussen kunnen aan-
bieden in hun dorpen 

 actualiseren van de syllabus die bij het lees- en schrijfonderwijs wordt gebruikt 
 
 

De Huisman Foundation heeft in 2018 EUR 6.000 aan dit project bijgedragen. 



22 Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 

Oost-Congo (foto: Wycliffe)   
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Projectopzet en activiteiten: 
Het platform is met name gericht op theologisch onderwijs en toerusting van voorgan-

gers en gemeenteleden, maar wordt ook voor andere opleidingen 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 
gebieden 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. 

De Huisman Foundation financiert het opzetten van een blended E-learning platform in 
Ethiopië door de NET Foundation. Het gaat om een driejarig vervolgproject (2018-2020)

op een project dat in 2015 is gestart. 
 
Probleem en oplossingsrichting: 

Een gebrek aan goed opgeleide voorgangers is een groot probleem in Ethiopië. Niet 
iedereen kan een reguliere opleiding volgen; slechts 10-30% van de voorgangers heeft 
een opleiding genoten. Oorzaken van dit lage percentage zijn de grote afstanden, kos-

ten, werk of beperkende gezinsomstandigheden. In deze gevallen kan een goede digita-
le leeromgeving uitkomst bieden. E-learning komt binnen handbereik door verbeterin-
gen 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 

2.4.2 Opzetten van een blended e-learning platform voor onderwijs in Ethiopië 
(Net Foundation)  

Opzet blended e-learning platform 
in Ethiopië (foto: Net Foundation)   Ruhama, de e-learning coördinator  

(foto: Net Foundation)   
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Voortgang: 
Het bleek lastiger dan verwacht om voldoende organisaties bij het project te betrekken. 

Met één opleidingsinstituut (Evangelical Theological College, ETC) is in 2016 een con-
tract gesloten om mee te doen en bij te dragen aan het e-learning platform. De politie-
ke situatie in Ethiopië is in 2016 echter instabiel geworden en dit heeft het project beïn-

vloed. De geplande activiteiten met ETC kwamen stil te liggen en de contacten met ge-
ïnteresseerde opleidingsinstituten werden afgebroken. Het project kon daarom niet bin-
nen de looptijd worden afgerond. De politieke situatie is in 2017 verbeterd en eind 2017 

is een nieuwe planning gemaakt. Het project zal in 2018 een herstart krijgen. De ETC 
gaat een brugfunctie vervullen om andere scholen met e-learning te laten starten. 
 
De gewenste resultaten zijn onder meer: 

 Een samenwerking met minimaal drie christelijke organisaties die blended learning 
binnen hun portfolio kunnen aanbieden. 

 Deze organisaties zouden in staat moeten zijn om zelf goede online-cursussen 
(voor  minimaal 50-100 studenten) te ontwikkelen.  

De volgende resultaten zijn in 2018 bereikt. Het ETC heeft: 

 een medewerker (coördinator e- learning) aangenomen 
 een online platform opgezet waarvoor 28 studenten zich hebben aangemeld en 

actief zijn 

 drie eigen cursussen ontwikkeld (door de coördinator e- learning) en online gezet. 
Het gaat om: studievaardigheden, geestelijke vorming en Engels. 

 een server aangeschaft voor gebruik van de bibliotheek, waar veel studenten wer-
ken. 

 

Daarnaast is er in 2018  gewerkt aan een volledig online bachelor en aan een blended 
leergang. Verder zijn er NET Study Centers opgericht, waarvoor een NET curriculum 
voor minder geschoolde mensen is ontwikkeld. Elk study center heeft een eigen coach. 

De coach wordt online getraind (train-the-trainer). Deze coach verzorgt training voor 
cursisten die een belangrijke rol in gemeenten hebben.  
 

Het team dat het blended e-learning in Ethiopië opzet (foto: Net Foun-
dation)   
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Bijdrage Huisman Foundation: 
De Huisman Foundation heeft in 2018 een bijdrage van EUR 9.000. gegeven aan dit 

project gegeven.  

Het ETC heeft andere scholen de activiteiten/resultaten van dit blended learning project 
laten zien, maar er zijn nog geen concrete resultaten in uitbreiding van aantal deelne-

mende scholen geboekt. Een uitbreiding met deelnemende scholen is noodzakelijk. Voor 
2019 is het dan ook een prioriteit om  naast het ETC ook andere partners te bereiken in 
Ethiopië. 

Het NET curriculum programma is nu nog voornamelijk online en niet zozeer ‘blended’. 
In 2019 zal een CHE student een onderzoek opzetten naar de mogelijkheden om de NET 
Study Centers zo veel mogelijk blended in te richten. Het train-the-trainer model van 

het NET Study Center moet een invulling krijgen via een goede combinatie van online 
learning en gezamenlijke, ‘real-life’ ontmoetingen.  

2.5 Overig 

Woinshet is een meisje van 14 jaar die in een sponsorprogramma 
(onderwijs, uniform, maaltijd, evt medicijnen) van Woord en 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 2018 € 265 bijgedragen. 

Foto: Woinshet en haar oma (foto: Rens Huisman) 

2.5.1. Armoedebestrijding familie Woinshet 



Investeringen  
In Afrika 



3. 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.  

3.1. 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 vier productgroepen van Highlands 

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.  

Highlands is op zoek naar kapitaal om zijn groei te 
financieren. Op meerdere momenten  hebben TBL 

Mirror, de Huisman Foundation en andere co inves-
teerders kapitaalinjecties gedaan en een belang in 
Highlands genomen (zie 5.1 balans, FGR TBL tbv 

Highlands Mineral). Er is een flinke uitbreiding in de 
productiecapaciteit gerealiseerd en is onder meer ge-
ïnvesteerd in marketing en distributie.   
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3.2. 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). 

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.  

3.3 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. 
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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).  

3.4 Overige posities op thema’s waarop de stichting actief is 

In 2016 heeft de Huisman Foundation een deelgenomen 
aan het Anders Invest Evergreen Fund. Dit fonds inves-

teert in de maakindustrie. Men investeert voor de lange 
termijn in Nederlandse MKB bedrijven, met name in de 
maakindustrie. Anders Invest verstrekt risico-dragend 

kapitaal, van EUR 500.000 – 10.000.000. Anders Invest 
werkt met een lange-termijn focus, hands-on en 
waarden-georiënteerd. 

Foto: de locatie van Anders Invest  (foto: An-
ders Invest) 



Foto voorkant: twee rennende jongetjes in één van de 
care points van Christ’s Hope (foto: Christ’s Hope)   



De financiële  
rapportage 



4.1. Balans 
 

4. Jaarrekening: de balans en baten&lasten 
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Passiva 
 

Eigen Vermogen: 
Het eigen vermogen (€2.317.958,16) is opgebouwd uit een kernvermogen, reserves en 
fondsen. Het kernvermogen geeft de hoogte van het reëel in stand te houden vermo-

gen 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 2018 € 2.683.115,39. 
 
De egalisatie reserve is door de opeenvolgende crises na 2007 negatief. De laatste ja-
ren treedt geleidelijk een herstel op. Echter in 2018 is de negatieve egalisatiereserve 

weer fors toegenomen, namelijk van  - € 210.095,81 in 2017 tot - € 503.577,18 eind 
2018. Dit saldo is de resultante van een egalisatiereserve 31-12 2017 en een onttrek-
king (twv €  293.481,36) uit het resultaat over 2018.  

 
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 2018 is minder aan vruchtgebruik besteed dan er beschikbaar was. De onderbeste-
ding (€ 32.091,95) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze bedroeg eind 
2018 € 134.110,10. De samenstelling van de bestemmingsreserve is weergegeven in 

onderstaande tabel. 

Activa 
 

Vaste Activa: 
De vast activa van de stichting bestaan uit posities in private equity (Anders Invest en 
TBL Mirror Fund) en een directe deelneming in Highlands Mineral. Deze vertegenwoor-

digen een waarde van € 657.921,31. De waarde toename in 2018 komt m.n. door een 
hogere waardering van het Anders Invest fonds en extra kapitaal injecties (ter waarde 
van EUR 63.000) in Highlands Mineral Water.  

De directe deelneming is het minst liquide en is geboekt ’at cost’. De private equity 
deelnemingen zijn beter verhandelbaar en daarom is ‘actuele waarde’ aangehouden.  
 
Vlottende activa: 

Er zijn diverse posten binnen de portefeuille waar vorderingen open staan. Voor de in-
gehouden dividend belasting (bronbelasting, € 2.148,98) is uitgegaan dat, na aftrek 
van kosten, circa 90% (€ 1.934,08) terug te vorderen is.  
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Tabel: samenstelling van de bestemmingsreserve 

Het bestemmingsfonds is opgebouwd uit donaties met een door de gever zelf aange-
brachte bestemming. In 2018 is € 2.309,85 toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 

Er is niets onttrokken. Het bestemmingsfonds bedraagt € 4.309,85.  

Overige Passiva: 
Er zijn geen overige passiva op de balans in 2018.  



4.2 Baten & Lasten 

25 

4.2.1 Toelichting baten 
 

Het bruto rendement*1 op het vermogen bedroeg - € 172.150,22. Het rendement is 
voor een groot deel toe te schrijven aan koersverliezen op aandelen en obligaties.  
 

In 2018 is er voor € 29.309,85 aan donaties binnengekomen. Van de donaties is € 
27.000 bestemd voor opbouw van het vermogen en € 2.309,85 voor het bestemmings-
fonds. 

4.2.2 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 2018 dan ook geen kosten voor fonds-
werving gemaakt. 
Het bewaarloon van de beleggingsportefeuille bedroeg in 2018 € 1.120,96. Deze en de 

service- en overige kosten (beiden samen € 193,11) vormen de totale kosten voor het 
vermogensbeheer. Deze lasten bedragen 0.05% van het vermogen. 

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

portefeuille en overige beheer– en administratiekosten. 
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Kosten beheer & administratie: 
De kosten voor het beheer en administratie zijn uit te splitsen in de bestuurskosten en 

algemene/administratieve kosten. 
De Huisman Foundation kent geen honorarium toe aan zijn bestuursleden. Enkele be-
stuursleden hebben een vrijwilligersvergoeding gekregen, in totaal € 2.661,50. De Alge-

mene Bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 50 pp).  De uitkeringen van de vrijwilli-
gersvergoedingen en vacatievergoedingen zijn gedaan binnen de kaders die de Belas-
tingdienst daarvoor aan ANBIs heeft gesteld (zie ook hoofdstuk 9). De kosten voor be-

heer & administratie bedroegen 0.13% van het 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 € 40.265. 
 

Toelichting resultaatbestemming 2018: 
Om het kernvermogen reëel in stand te houden is een inflatiecorrectie toegepast. In 

2018 bedroeg de inflatie 1.7%1. Dit betekent dat € 44.399,18 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. € 27.000,-- in 2018. Er is € 2.309,85 gedoneerd met een specifiek oog-
merk; dit is toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 
 

Het beschikbare budget voor donaties door de stichting (3% van het gemiddelde vermo-
gen over 2018) bedroeg € 72.356,95. Aan donaties is € 40.265 besteed, waardoor € 
32.091,95 aan de bestemmingsreserve is toegevoegd.  
 

Het resultaat op het vermogen was negatief, namelijk - € 187.680,39. Dit had een ne-
gatieve impact op de egalisatiereserve. Er is in 2018 een bedrag van € 293.481,36 ont-
trokken aan de egalisatiereserve. 

https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70936ned&D1=0-1&D2=715-727&VW=T 



 

Mutaties binnen de portefeuille in 2018: 
Het belang in Highlands Mineral Water (een Keniaanse fabrikant van non-alcoholische 

dranken) is in verschillende kapitaalrondes met EUR 63.000 uitgebreid. Binnen de aan-
delen portefeuille zijn minimale wijzigingen doorgevoerd. 

5. Samenstelling portefeuille en rendement 
op vermogen 

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

Uit de figuur blijkt dat meer dan 95 % van het vermogen belegd is in aandelen, private 
equity funds en directe deelnemingen. Bijna 5% bestaat uit obligaties en liquiditeiten. 

Deze asset verdeling past goed binnen onze strategie en gewenste risico-rendement 
profiel.  

Het totaal (bruto) rendement dat de Huisman Foundation in 2018 op zijn vermogen 
heeft behaald bedroeg –5,3 %. Daarmee is het jaar 2018 voor de stichting een zwak  

beleggingsjaar geweest.  
Een onderdeel van het totale vermogen is de beleggingsportefeuille bij de ABN Amro 
Bank. Op deze beleggingssportefeuille (aandelen en obligaties) bedroeg het rendement 

zo’n –10,5%. De private equity fondsen, directe deelnemingen in Highlands en de liq-
uiditeiten hebben voor wat stabiliteit in de portefeuille gezorgd. Voor een deel komt dit 
door de ’at cost’ waarderingsmethode bij enkele fondsen en voor een deel door een 

goed rendement van het Anders Invest Fonds.   
 

5.1 samenstelling en mutaties portefeuille 

5.2 Rendement op vermogen 
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Realisatie hoofddoelstel-

ling  uitvoering (financieel)

beleid 
 



In dit hoofdstuk wordt het functioneren van de Huisman Foundation in 2018 geëvalu-
eerd op: 

1. het bijdragen aan de statutaire doelstelling en bijbehorende doelstellingen 
2. het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 2018—

2021 

 
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 2018 zo veel mogelijk binnen de 
hoofddoelstelling ingezet (zie hoofdstuk 2 en 3). Het budget voor projecten is groten-
deels 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 2018 heeft de Huisman Founda-
tion meer kapitaal beschikbaar gesteld aan Highlands Mineral Water. Highlands Mine-
rals Co Plc is een Kenyaanse producent van non-alcoholische dranken (met top 3 
marktaandeel in diverse segmenten). De Huisman Foundation heeft een grote positie in 

het Sustainable Capital Africa Alpha Fund. Dit fonds belegt in beursgenoteerde bedrij-
ven in 10 tot 15 Afrikaanse landen.  Daarnaast neemt de stichting deel aan het TBL 
Mirror Fund. Dit is een private equity fonds dat kapitaal en kennis verschaft aan niet-

beursgenoteerde (m.n. Kenyaanse) bedrijven.    

6. Uitvoering statutaire doelstelling en de 
    meerjarendoelstellingen uit het beleidsplan 
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Deze doelstelling is niet gehaald. In 2018 is 33,5% van het vermogen in ontwikkelings-
landen geïnvesteerd. Dit is een kleine toename ten opzicht van het voorgaande jaar.   

We hebben deze beleidsdoelstel-
ling in 2018 bijna gehaald. 

De investeringen specifiek in  
Sub-Sahara Afrika zijn vanzelf-

sprekend lager, namelijk iets 
meer dan 25% van het totale 
vermogen. Het grootste deel hier-

van bestaat uit private equity in-
vesteringen en een directe deel-
nemingen in een Keniaanse fris-

drank producent.  

Figuur 1: verdeling posities met betrekking tot beleggingen binnen ontwikkelingslanden 

Het uitvoering geven aan de meerjarendoelstellingen in het  beleidsplan 2018 -
2021 

 
Doelstelling 1: In 2021 dient 35 - 50% van het vermogen in ontwikkelingslanden belegd 
te zijn. 
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Doelstelling 2: In 2021 willen we één tot twee nieuwe directe investeringen in bedrijven 
in ontwikkelingslanden gerealiseerd hebben  

 

Doelstelling 3: In 2021 willen we intensieve en bestendige relaties met één tot twee 
nieuwe NGO’s hebben ontwikkeld 

 
Deze doelstelling is gehaald. Met Christ’s Hope is de afgelopen jaren samenwerking ge-
start en bestendigd. Wij beogen een structurele samenwerking, voor de lange termijn. 

De afstand tot deze organisatie is zeer kort, doordat de partner van een dagelijks be-
stuurslid bij deze organisatie actief is.  
Met twee bestaande partners, namelijk Woord & Daad en Wycliffe, is de samenwerking 

de afgelopen jaren verder geïntensiveerd. Vooral met Woord&Daad is actief samenge-
werkt en geadviseerd, zowel voor investeringen uit eigen vermogen als voor besteding 
van het vruchtgebruik budget. Van Wycliffe zijn meerdere moedertaal onderwijs projec-
ten in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo ondersteund.   

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 Ethi-
opië gaan vorm krijgen  

 
Deze doelstelling is niet gehaald. Ons belang in de veevoer– en melkfabriek in Tigray, 
Ethiopië (via The Well Participations) hebben we volledig afgewaardeerd. Met enkele Ne-

derlandse partijen wordt gekeken of en hoe wij alsnog invulling kunnen geven aan zui-
velverwerking en/of productie van veevoer.    Ook worden onderhandelingen gevoerd 
met een andere partij om een fabriek op te zetten voor veevoer voor de melkveesector 

in Kenia. Het zou hierbij gaan om een joint venture met een gemengd Aziatisch-
Nederlandse combinatie die al veel succes met veevoer in Azië heeft.  

Christ’s Hope zet zich in voor het lot van mensen die lijden onder de gevolgen van HIV/Aids, ofwel 
doordat men er zelf aan lijdt, ofwel doordat men één of beide ouders erdoor verloren heeft.  (foto: 

Christ’s Hope) 
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Doelstelling 5: Het vasthouden van de goed functionerende organisatie die voldoet aan 
alle wettelijke eisen, een graag geziene partner is voor uitvoerende NGO’s en steeds 

beter inzicht krijgt in de effectiviteit van de programma’s waaraan zij bijdraagt 
 
 

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 2018 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 2018 bedroegen 0.18% van het totale eigen 
vermogen. Daarvan was 0.13% voor beheer en administratie en 0.05% voor vermo-
gensbeheer. Het overgrote deel van deze kosten waren onvermijdelijk en niet beïn-

vloedbaar. 

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. Dit (wederzijds) naar volle tevredenheid. Vanaf 2016  
is gewerkt aan een nauwe samenwerkingsrelatie met Christ’s Hope; het betreft hier pro-
jecten in Kenia en Tanzania.  

(actualiseren van de eigen) website 
Aan de website is in 2018 de noodzakelij-

ke wijzigingen aangebracht. De website 
geeft een goed beeld van de activiteiten 
van de stichting.  

De website van de Huisman Foundation 

( www.huismanfoundation.nl ) 

http://www.huismanfoundation.nl


7.1. Oogmerk  
 

Als vermogenshoudende stichting streeft de Huisman Foundation niet naar het realise-
ren van  winst ten behoeve van vermogensopbouw.  
 
In 2018 was het rendement op het vermogen negatief. Geld is onttrokken uit de egali-

satiereserve om inflatie te compenseren en om donaties aan projecten binnen de doel-
stelling te kunnen doen. Vermogensopbouw heeft plaatsgevonden via enkele (lijfrente) 
schenkingen en giften met dit doel. 

 
 

7.2. Vermogen 
 

In het ‘Beleidsplan van de Stichting Huisman Foundation – meerjarenplan en uitwerk-
ing voor 2018-2021’ 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 
 
In de portefeuille van de Huisman Foundation zit een Private Equity Fund en een di-

recte deelneming, beiden actief in Afrika, namelijk het TBL Mirror Fund en Highlands 
Mineral Water Co Ltd (Keniaanse producent van non-alcoholische dranken). De sticht-
ing heeft aandelen van bedrijven die sterk actief zijn in emerging markets o.a.: Unile-

ver 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 ETFs die wereldwijd in emerging markets investeren (waarbij de 

weging van Sub-Sahara Afrika doorgaans zeer gering is). Daarnaast bezit de Huisman 
Foundation enkele sectorale ETFs, waarin de bedrijven deels actief zijn in ontwik-
kelingslanden 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 

 
In 2018 is meer dan 95% van het vermogen direct of indirect belegd in (niet-)
beursgenoteerde bedrijven en minder dan 5% in obligaties en liquiditeiten. Aan dit uit-

gangspunt is dus voldaan. 
 
Uitgangspunt 3: De stichting belegt 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. 

7. Uitvoering  financieel beleid 
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Uitgangspunt 4: de stichting hanteert een passieve beleggingswijze 
 

De stichting hanteert een buy-and-hold strategie op de aandelen die zijn aangekocht. In 
de portefeuille zitten veel Exchange Traded Funds (ETFs), 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.  Het is de overtuiging van de Huisman Founda-

tion dat kostenbeheersing een belangrijke factor is in het behalen van een positief lange 
termijn beleggingsresultaat. 
 
 

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. 

7.3 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 mo-

menteel overeen met  een bedrag rond de € 72.500,--. 
 
Het reële rendement doneert de Huisman Foundation aan niet op winst gerichte initia-

tieven in Sub-Sahara Afrika. 
 
Voor zowel investeringen uit vermogen als voor de schenkingsdoeleinden hanteert de 
Huisman Foundation positieve en negatieve toetsingscriteria (respectievelijk voorkeurs-

criteria en uitsluitingcriteria). 

32 



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 
 

De AB leden hebben in 2018 vacatiegeld ontvangen. Het betrof in totaal EUR 100 per AB 
lid; EUR 50 over 2017 (er was hiervoor een voorziening opgenomen omdat betaling in 
2017 niet had plaatsgevonden) en EUR 50 over 2018. De leden van het Dagelijks Be-

stuur ontvangen geen vacatiegeld.  
Aan de Dagelijks Bestuursleden is € 2.661,50 aan vrijwilligersvergoeding betaald. De 
vergoeding is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en op de omvang en tijdsbe-
slag 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 per persoon. 
 

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 voor de stichting om baten te werven bedroegen 0,05 % van het totale ver-
mogen. Deze kosten zijn al jaren heel stabiel. Dit percentage bestaat volledig uit kosten 
voor vermogensbeheer (nl beheerkosten beleggingsportefeuille). Deze kosten zijn niet 

te vermijden. Voor fondsenwerving zijn geen kosten gemaakt. De kosten voor beheer 
en administratie bedroegen 0,13 % van het totale stichtingsvermogen. De totale kosten 
kwamen daarmee op 0,18 % van het totale vermogen. Ook dit percentage is over de 

jaren heel stabiel. 
 
De Huisman Foundation voldoet daarmee aan het criterium van de Belastingdienst dat 

er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen. 

8. 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 
lijfrenteschenkingen. Dit zijn algemene giften bestemd voor vermogensvorming. Dit ver-
mogen wordt offensief belegd, passend binnen de doelstelling van de stichting 

(stimuleren bedrijvigheid in Afrika) en het gekozen risicoprofiel (offensief portefeuille-
model, 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 jaar-
lijkse budget voor schenkingen bedraagt dan 3% van het vermogen. De kosten zijn der-
mate 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 2018 is de website up-to-date gehouden, met alle vereiste gegevens erop. De inhou-
delijke en financiële verslaglegging over 2018 is voor 1 juli 2019 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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Les op een care-point van Christ’s Hope  (foto: Christ’s Hope)   



Op de care  points van Christ’s Hope krijgen kinderen ook on-

derwijs (foto: Christ’s Hope)   



Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 
Oost-Congo (foto: Wycliffe)   

Lees– en schrijfcursus aan volwassenen in de Lika taal,  in 
Oost-Congo (foto: Wycliffe)   
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IBAN: NL30ABNA0433294558 

BIC (SWIFT): ABNANL2A 
www.huismanfoundation.nl 

 

info@huismanfoundation.nl  

KvK:  

32126146 

 

ANBI code 

(RSIN):  

8184.21.666  

Huisman Foundation 

Van Kluijvelaan 28 

3862 XG Nijkerk 


