Hoofdlijnen beleidsplan GSRD Stichting
Inleiding
In dit document worden de hooflijnen van het actuele Beleidsplan 2016-2018 van de GSRD
Stichting (hierna GSRD Foundation) beschreven.
Organisatie
De organisatie van de GSRD Foundation is opgebouwd uit de volgende organen:






Bestuur
Extern adviseur
Beleggingscommissie
Financieel expert
Secretariaat

Visie
De GSRD Foundation wil bijdragen aan en zich richten op de ontwikkeling en economische
zelfstandigheid van jongeren in de productielanden van G-Star door projecten te
ondersteunen:


waarbij jongeren onderwijs
(beroepsonderwijs).

of

een

opleiding

krijgen:

vocational

training

De GSRD Foundation ondersteunt onderwijs en beroepsopleidingen die jongeren en hun
families betere kansen bieden voor de toekomst.


Die de ondernemerszin van jongeren stimuleren: entrepreneurship (ondernemerschap).

De GSRD Foundation ondersteunt life skills training en coaching om jongeren de
mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en initiatiefrijke individuen
(hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandig ondernemer).
Doelstelling
De GSRD Foundation is een vermogensfonds en wil haar doel bereiken door proactief de
juiste projecten/goede doelen stichtingen te vinden om (samen met andere donoren)
projecten te ondersteunen. De stichting gaat samenwerkingsverbanden aan en
doneert/verstrekt leningen aan gevestigde, professionele, internationale en lokale goede
doelen en stichtingen die ervaring hebben en werkzaam zijn binnen de doelen van de GSRD
Foundation: Vocational Training en Entrepreneurship.
Financieel beleid
In lijn met het donatiebeleid doet de GSRD Foundation binnen het mandaat van haar doel de
volgende uitgaven:
1. Grants (donaties, leningen, garanties)
2. Specifieke grants (dichterbij de core business van het bedrijf zoals steun aan
maatschappelijke katoenprojecten)
3. Mission related investments waarbij een combinatie van financieel en
maatschappelijk rendement wordt gerealiseerd
0

Endowment
De GSRD Foundation is een endowment aan het opbouwen waar vanuit het rendement van
de beleggingen zowel de operationale kosten als de projectdonaties betaald kunnen worden.
Budget
Met ingang van september 2015 werkt de GSRD Foundation volgens een jaarlijks budget.
Jaarrekening
In overeenstemming met de statuten wordt binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar
de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn 640 van de
Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven en richtlijn 650 voor
fondsenwervende instellingen. De jaarrekening wordt tevens extern gecontroleerd door een
onafhankelijke accountant.
Beheer van de middelen
De penningmeester gezamenlijk met het Bestuur ziet erop toe dat de financiën op de juiste
wijze beheerd worden en legt dit vast in een beleggingsbeleid. Tevens is er een
beleggingscommissie die zich buigt over het beleggingsbeleid en het bestuur adviseert over
het te voeren beleid.
Bezoldiging & onkosten
Het bestuur van de GSRD Foundation ontvangt een bestuursvergoeding voor gemaakte
onkosten in de uitoefening van de functie als bestuurder van de stichting.

Financiële verantwoording 2017

2017
€

2016
€

Ontvangen donaties
Resultaat beleggingen
Rente op lening u/g
Som der Baten

1.858.235
6.263
8.679
1.873.176

1.602.537
113.328
7.250
1.723.115

Schenkingen
Rente op lening o/g
Voorziening oninbaarheid lening + interest u/g
Kosten beheer en administratie
Som der Lasten

1.572.303
61.562
61.942
1.695.808

2.254.500
33.808
107.250
66.671
2.462.229

Batig/(nadelig) saldo

(177.369)

(739.114)

Toelichting:
Schenkingen worden in de staat van Baten en Lasten als last verantwoord zodra een
schenking door het bestuur is toegezegd.
Overzicht van de voorgenomen bestedingen:
De kortlopende verplichtingen (< 1 jaar) uit hoofde van schenkingen bedroegen per 31
december 2017 €1.953.735 en de langlopende verplichtingen (> 1 jaar) bedroegen per 31
december 2017 €1.442.456.

