Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI vermogensfondsen
1

Algemene gegevens fonds
Naam

GSRD Stichting

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 3 4 2 7 7 4 4 1 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Joan Muyskenweg 39, 1411 AN, Amsterdam-Duivendrecht

Telefoonnummer

0 2 0 7 1 5 8 0 8 7

E-mailadres

secretariat@gsrd.com

Website (*)

www.gsrdfoundation.com

RSIN (**)

8 1 8 2 0 0 0 3 0

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Bangladesh, China, India, Vietnam

Aantal medewerkers (*)

0

Aantal vrijwilligers (*)

1 Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

J.M. van Tilburg

Secretaris

F. Bruinsma

Penningmeester

M.A. Steeman

Algemeen bestuurslid

A.J.T. van Tilburg

Algemeen bestuurslid

F.L.M. Vossenaar

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft ten doel de economische zelfstandigheid te bevorderen van mensen
in de (oude en nieuwe) productielanden en vestigingslanden van G-Star RAW die
worden geclassificeerd als ontwikkelingslanden.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De GSRD Foundation wil bijdragen aan en zich richten op de ontwikkeling en
economische zelfstandigheid van jongeren in de productielanden van G-Star RAW
door projecten te steunen:
- Waarbij jongeren onderwijs of een opleiding krijgen: beroepsonderwijs. De GSRD
Foundation ondersteunt onderwijs en beroepsonderwijs die jongeren en hun families
betere kansen bieden in de toekomst.
- Die de ondernemerszin van jongeren stimuleren: ondernemerschap. De GSRD
Foundation ondersteunt life skills training en coaching om jongeren de mogelijkheid te
bieden om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige initiatiefrijke individuen (hetzij als
werknemer, hetzij als zelfstandige ondernemer).
De GSRD Foundation selecteert hiertoe professionele partners en zij voeren deze
projecten uit op doorlopende basis uit.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De GSRD Foundation doet binnen het mandaat van haar doel de volgende uitgaven:
grants (donaties, leningen, garanties) en specifieke grants.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

De GSRD Foundation is een endowment aan het opbouwen waar vanuit het
rendement van de beleggingen zowel de operationale kosten als de donaties betaald
kunnen worden.
Het vermogen wordt belegd onder toezicht van het Bestuur en op advies van de
Beleggingscommissie.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur ontvangt geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte
onkosten en ontvangt geen bovenmatig vacatiegeld.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voor al onze partners was 2021 een jaar dat in het teken stond van de aanwezigheid
van het Coronavirus. Wat ons opviel was dat onze partners niet verlamd zijn geraakt
door het virus. Ze werkten met eindeloze energie om hun gemeenschappen te dienen.
Met bewonderenswaardige flexibiliteit en creativiteit hebben ze hun programma's
aangepast aan een wereld met de aanwezigheid van Covid-19, terwijl ze anticipeerden
op het pandemische landschap. Om een voorbeeld te geven; de curricula van
beroepsopleidingen werden veranderd van het opleiden van schoonheidsspecialisten
naar het opleiden van verpleegkundigen. Ook ondernemers vonden hun weg naar
online verkoop toen ze tijdens lockdowns noodgedwongen hun fysieke winkels
moesten sluiten.
Afgezien van de wereldwijde pandemie, was 2021 een bijzonder jaar. We zijn nieuwe
partnerschappen aangegaan met Creatella Impact, ChildFund Vietnam en UNICEF in
Vietnam en hebben ook onze samenwerking uitgebreid met bekende organisaties
zoals VSO International, Hand in Hand India, ASSIST India, REACH, Grameen
Shihkkha en Plan International.
Alle projectbeschrijvingen van reguliere projecten zijn (binnenkort) te vinden op de
website van de GSRD Foundation (www.gsrdfoundation.com).

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2021

2020

2022

Opbrengsten beleggingen

€

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

1.808.860

€

-292.014

€

0

Doelbesteding/giften/donaties

€

1.230.524

€

1.395.541

€

2.500.000

Personeelskosten

€

€

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Overige lasten

€

399.094

Totale lasten

€

1.666.427

1.808.860

–

€
€

1.808.860

+

€

-292.014

–

€

-292.014

€

€

+

–
0

€

+

Lasten

€

36.809

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

142.433

€

654

€

€

503.739

€

1.945.193

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

45.259

+

€
€

+
2.500.000

+
€

-2.237.207

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

-2.500.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Schenkingen worden in de Staat van Baten en Lsten als last verantwoord zodra een
schenking door het bestuur is toegezegd.
Overzicht van de voorgenomen bestedingen:
De kortlopende verplichtingen (<1 jaar) uit hoofde van de schenkingen bedroegen per
31 december 2021 EUR 1.389.918 en de langlopende verplichtingen bedroegen per 31
december 2021 EUR 874.790.
Voor komend jaar (2022) is de GSRD Foundation voornemens toezeggingen ten
behoeve van de doelstelling te doen voor een maximaal bedrag van EUR 2.500.000.

Open

