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1 Inleiding
Stichting CSD-Foundation (CSD-Foundation) is opgericht op 22 januari 2019. Betreffend
financieel verslag is het eerste financieel jaarverslag van de stichting.
Samenstelling van het bestuur bij oprichting is gedurende 2019 ongewijzigd gebleven:
- Noy Singer – Voorzitter
- Estelle Cohen – Penningmeester
- Lana Kujundzic – Secretaris
CSD-Foundation maakt een koppeling tussen duurzaam toerisme, ondernemerschap en
educatie. In eerste instantie op het eiland Sal, Kaapverdië, maar de plannen van CSDFoundation zijn groter! De drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden, vooral op een locatie
zoals Sal: een klein eiland, toenemend toerisme naast een financieel-arme bevolking, laag
educatieniveau et cetera maar tegelijkertijd een enorm gastvrije en creatieve bevolking en
cultuur. Blije bevolking, blije toeristen. Er valt veel te winnen, wij gaan ervoor!
Onze missie is het realiseren en optimaliseren van duurzaam toerisme, educatie en lokaal
ondernemerschap.
Onze visie is dat we alleen sámen kunnen groeien, leren en zelfvoorzienend worden. Wij
staan voor een gelijkwaardige uitwisseling van kennis, kunde en ervaring. Ontmoetingen en
samenwerking. Win-win situaties.
De statutaire doelstelling van CSD-Foundation luidt als volgt:
1. Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen wereldwijd.
2: Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de
ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren en
optimaliseren van duurzaam toerisme, educatie en ondernemerschap of andere manieren die
bijdragen aan duurzame kwalitatieve ontwikkelingen door middel van het verbinden van
mensen en ze in hun kracht te zetten.
CSD-Foundation heeft in 2019 haar projecten uitgevoerd op Sal, Kaapverdië. Transacties
(ontvangen donaties), aankopen en uitgaven, hebben plaatsgevonden in Nederland
(Nederlandse bankrekeningen en bedrijven) en waren uitsluitend in valuta Euro.
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2 Balans

2.1 Toelichting op balans
- Activa
Liquide middelen | Bank
In 2019 heeft CSD-Foundation uitsluitend donaties ontvangen op haar ING-bankrekening. De
donaties bestaan uit donaties van derden ten behoeve van het stichtingsdoel (geen specifieke
deelprojecten).
- Passiva
Vermogen | Reserve
CSD-Foundation heeft geen vreemd vermogen. Ontvangen donaties zijn niet voor specifieke
projecten gedoneerd. Zo rest een reserve van €424,40 om vrij te besteden aan projecten die
binnen de doelstelling en missie en visie van CSD-Foundation vallen.
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3 Staat van baten en lasten

3.1 Toelichting op Staat van baten en lasten
- Baten
Donaties en giften
Ontvangen donaties van derden (particulieren) waarvan een bedrag a €899 specifiek voor de
aankoop van een laptop. De laptop is aangeschaft door CSD-Foundation voor €899 en
gedoneerd aan een fotograaf op Sal, Kaapverdië, uit de doelgroep van CSD-Foundation om
zijn bedrijf op te kunnen zetten.
Overige baten
De overige baten zijn donaties uit opbrengsten van verkopen van samenwerkingspartner
Handmade in Prison en bestaat uit 10% van de opbrengst uit verkopen van accessoires zoals
tassen en oorbellen.
- Lasten
Besteding aan doelstelling
Met behulp van ontvangen donaties heeft CSD-Foundation noodzakelijke fotografieattributen
voor fotografen op Sal gekocht voor het opzetten van een eigen bedrijf. Dit bedrag bestaat uit
€899 voor de laptop en €24,98 voor cameraverlichting/flitser e.d. voor studiofotografie. De
materialen zijn in Nederland gekocht waarna op transport naar Sal, Kaapverdië. Voor het
transport waren geen verzendkosten.
Hosting- en webkosten
Vanaf augustus 2019 hebben we noodzakelijke host- en webkosten. Webbeheer en ontwikkeling wordt zoveel mogelijk door het bestuur gedaan en vrijwillig door een
professioneel bedrijf. De website (www.csdfoundation.org) is noodzakelijk om derden van
informatie te voorzien, professionaliteit uit te stralen en de benodigde gegevens te publiceren
voor de ANBI-status (in aanvraag).
Bankkosten
Enkele maanden na oprichting heeft CSD-Foundation een bankrekening bij ING-bank
geopend. De eerste zes maanden waren kosteloos voor de stichting. Sinds oktober 2019
betalen we een maandelijks bedrag aan ING-bank voor de bankkosten.
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