
12279/mf 

Heden, een februari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Aniek Huberta ---
Schouten, notaris in het openbaar lichaam Bonaire:------------------------------------------
de heer Michie! Bijkerk, wonende te Seru Brandi 80, Bonaire, houder van -------------
identiteitsbewijs nummer 1953.08.04.60, afgegeven te Bonaire, geboren te Aruba op 
vier augustus negentienhonderd drieenvijftig, volgens zijn verklaring gehuwd, ten---
deze handelend als voorzitter en enig bestuurslid van de te Bonaire gevestigde ----------
stichting STICHTING CARIBBEAN ALLIANCE PRO SOLIDARITY, krachtens artikel 
6 en artikel 13 van de statuten de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. --------
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde de statuten van de stichting te -----
wij zig en a Is vo lgt: ---------------------------------------------------------------------------------------
De stichting STICHTING CARIBBEAN ALLIANCE PRO SOLIDARITY------------------
(hierna te noemen de "stichting"), is ingeschreven in het Handelsregister van de ---
Kamer van Koophandel en Nijverheid van Bonaire onder nummer 7202 en werd ----
opgericht bij akte op zevenentWintig augustus negentienhonderd drieennegentig, ---
verleden voor mr M. van der Plank,destijds notaris ter standplaats Curac;ao. ----------
De statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd.----------
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant de statuten der stichting 
te wi j zi ge n a Is v o I gt: ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- STATLJTEN ------------------------------------------------------------------
--------------~---------- NAAM EN ~ETEL ------------------------------------------------------------
--------------------------- Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------
De stichting draagt de naam: "GOLDEN MEAND SOCIETY'', afgekort "GMS", en is -
gevestigd te Bonaire, Caribisch Nederland. -----------------------------------------------------
---------------D LJ LJ R EN BO EKJAAR ----------------------------------------------------------------
-------------------------- Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. Het boekjaar loopt van een januari tot 
en met eenendertig december van elk jaar. -----------------------------------------------------
---------------------------- DOEL -------------------------------------------------------------------------
-------------------------- Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------
De stichti ng heeft tot doe I: ---------------------------------------------------------------------------
1. De studie en bevordering van democratie, natuurrecht en mensenrechten in ----

civiele, politieke, sociale, economische en culturele context. --------------------------
2. Het aansturen op een (natuur)rechtvaardig politiek-economisch systeem dat de -

beste elementen van het kapitalisme en het socialisme samenvoegt tot een -----
nieuwe synergetische synthese. --------------------------------~-----------------------------

3. Het aansturen op Mondiale en Caribische eenwording en samenwerking. _____ :.. __ _ 
4. Het voeren van rechtszaken (waaronder begrepen het doen van aangiften of het 

indienen van verzoekschriften bij het Gerecht) voor en ten behoeve van derden -
of voor de stichting zelf ter bevordering van het bepaalde in de led en 1, 2 en 3 -
casu quo ter behartiging van de belangen daaruit voortvloeiend of daarmee ------
verb and ho ud end·~ -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- M I D DEL EN ---------------------------- ---------------------------------------
--------------------------- Arti kel 4 -----------------------------~------------------------------------------
De stichting tracht haar doel te bereiken middels vreedzame wettige iniddelen, zoals: 
1. het bevorderen van het voren omschreven doel middels het juridisch bijstaan ---

van gedupeerde justitia belen, het voeren van rechtszaken ,' het organiseren van -
conferenties, congressen, vergaderingen, lezingen, cursussen, gebruikmaking --
va~ aile media en andere middelen; ______________________________ ._ _________________________ _ 

~ 



.. 

2. het opzetten en exploiteren van aan de stichting gelieerde al of niet zelfstandig -
opererende organisaties, al of niet met winstoogmerk, die een bijdrage kunnen, -
leveren ter bevordering van het voren omschreven doel. -------------------------------

----------------·----------- \/E:~~()(;E:~ ---------------------------------------------------------------
--------------------------- ~rtikel 5 -----------------------------------------------------------------------
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----------------------------------------
a. het bij deze statutenwijziging afgezonderde vermogen van honderd United -------

States dollars (US$ 1 00.--); -------------------------------------------------------------------- , 
b. bijd rag en en don a ties; ---------------------------------------------------------------------------
c. inkomsten uit productieve of commerciele activiteiten; ----------------------------------
d. inkomsten gegenereerd door aan de stichting gelieerde al of niet zelfstandig -----

opererende organisaties, al of niet met winstoogmerk; ----------------------------------
e. inkomsten van het vermogen van de stichting. -------------------------------------------
--------- B E:S TU U ~ E: ~ D ~ c; E: L IJ KS BE: STU U ~ ------------------------------------------------
--------------------------- ~rtikel 6 -----------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit min.imaal drie en maximaal zeven bestuursleden, steeds 

een oneven aantal. Zodra om welke reden dan ook een even aantal ontstaat, --
wordt zo spoedig voorzien in een oplossing om te komen tot een oneven aantal. 
(;edurende de periode dat een even aantal bestuursleden in functie is, heeft de 
voorzitter een doors laggeve nde stem. ------------------------------------------------------

2. Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden, steeds strevend naar zeven en --
wei aldus dat elk bestuurlid een van de volgende religies of levensovertuigingen 
aanhangt: een christen, een hindoe, een jood, een moslim, een boeddhist, een -
athe"lst en een lid van een andere religie casu quo spirituele stroming die aile ---
niet genoemde religies casu quo spirituele stromingen vertegenwoordigt. ---------

3. Zolang nog geen drie bestuursleden benoemd zijn, of indien door ------------------- , 
omstandigheden minder dan drie bestuursleden in functie zijn, beslist de ---------
voorzitter indien consensus niet mogelijk is. -----------------------------------------------

4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de bestuursleden . De bestuursleden -
worden in functie benoemd. --------------------------------------------------------------------

5. De bestuursfuncties roteren om de twee jaar op de wijze als door het bestuur te 
bepalen, tenzij het bestuur beslist de bestaande samenstelling van het bestuur -
met twee j a a r te v e rl eng en. --------------------------------------------------------------------

6. E:r zijn zeven (7) bestuursfuncties: -----------------------------------------------------------
a . v oo rzi tt e r; -------------------------------------------------------------------------------------
b . secreta ri s ; -------------------------------------------------------------------------------------
c. penning mee s te r; -----------------------------------------------------------------------------
d. p laatsvervangend secreta ris; -----------------~-------------------------------------------

e. p laatsvervang end penning meester; -----------------------------------------------------
f. a rc hi va ri s ; ------------------------------------------------~------------------------------------
9. organ isator evenementen. ---------------------------------------------------------------
Bij ziekte of anderszins bekende afwezigheid van de voorzitter treedt de ---------
secretaris op als zijn vervanger. --------------------------------------------------------------

7. Tenzij de statuten anders bepalen, beslist het bestuur bij volstrekte meerderheid 
van stemmen. lngeval de stemmen staken, heeft de voorzitter een ----------------
doorslaggevende stem. \/oor vergaderingen geldt geen quorum, !nits de !eden -
van het dagel ijks bestuur aanwezig zijn. ----------------------------------------------------

8. Het bestuur en het dagelijks bestuur zijn bevoegd besluiten buiten vergadering -
te nemen, mits schriftelijk of digitaal vastgelegd. ------------<-----------------------------

9. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. ----



Het dagelijks bestuur beslist bij consensus, tenzij het bestuur uit slechts drie ----
leden bestaat in welk geval het dagelijks bestuur beslist bij volstrekte meerheid- -
van stemmen. lndien het dagelijks bestuur geen consensus kan bereiken, wordt 
het beslispunt voorgelegd aan het bestuur. ------------------------------------------------

10. Bij Huishoudelijk Reglement worden door het bestuur regelen gesteld ter --------
bevoegdheidsafbakening tussen bestuur en dagelijks bestuur. -----------------------

11. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------
a. ov erl ijd en; -------------------------------------------------------------------------------------
b. sch rifte lij ke ants lagne ming; ---------------------------------------------------------------
c. gemotiveerd en rechtmatig ontslagbesluit door het bestuur; ----------------------
d. onder curatele stelling of plaatsing in een krankzinnigengesticht. --------------

--------- \/E:R(;J\[)E:RI~(;E:~ -------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 1\rtikel 7 -----------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls de voorzitter of------

tenminste twee leden dit noodzakelijk acht(en). Het bestuur vergadert minimaal -
zes (6) keer per jaar. Het dagelijks bestuur vergadert minimaal een ( 1) keer per -
maand. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. \/ergaderingen kunnen plaatsvinden via conference-call of video-link. --------------
3. Bestuursleden worden schriftel ijk of digitaal ter vergadering opgeroepen, --------

aa n gev end e de agenda. ------------------------------------------------------------------------
4. lede r bestu u rs I id he eft ee n stem. -------------------------------------------------------------
5. E:en b~stuurslid kan een ander bestuurslid schriftelijk of digitaal machtigen tot --

het uitbrengen van zijn stem ter zake van specifiek vermelde agendapunten. ----
6. 1\lle bestuursleden hebben te allen tijde recht op inzage in aile boeken en -------

bescheiden van de stichting. -------------------------------------------------------------------
7. \/an aile bestuursvergaderingen worden schriftelijke of digitale notulen ------------ 1. 

bijgehouden, welke ter beoordeling van het bestuur, de vorm kunnen hebben ----
van ee n bes I u ite n I ijs t. ---------------------------------------------------------------------------

\IE: RTE: c; E: ~W 00 R [)I c; I~ c; E: ~ BE: HE: E: R -------------------------------------------------------
------------------------ ( c; E:L[)) M I[)[) E:L E: ~ ------------------------------------------------------------
---------------------------- 1\rtikel 8 ----------------------------------------------------------------------
1. Ter zake van algemene aangelegenheden wordt de stichting in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris tezamen en ter zake van -----
financiele aangelegenheden door de voorzitter en penningmeester tezamen. ----

2. Behoudens een aanloopperiode die in ieder geval eindigt wanneer de stichting -
een eigen vermogen heeft van meer dan US$ 250,000.-, worden de financiele -
administratie en de jaarrekening door een registeraccountant gecontroleerd. -----

3. [)e jaarstukken van de stichting worden jaarl ijks gepubliceerd op nader bij --------
Hu ishoudel ijk Reglement te bepalen wijze. ---------------~--------------------------------

-------------------------- ~OMMISSIE:S ----------------------------------------------------------------
--------------------------- 1\rtikel 9 -----------------------------------------------------------------------
Het bestuur kan commissies bestaande uit bestuursleden en/of niet-bestuursleden -
benoemen, schorsen en ontbinden, alsmede hun taak vaststellen. ----------------------
---------------HUISH 0 U [) E: L I J K R E: c; L E: ME:~ T ----------------------------------------------------
-------------------------- 1\rtikel 10 ----------------------------------------------------------------------
1. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door het bestuur~ Het behelst --

zowel aanvullende bepalingen als een nadere uitwerking van deze statuten. -----
2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatien in strijd met deze -

statuten of in strijd met de wet. ----------------------------------""-----------------------------
--------~---------STJ\TUTE:~WIJ~I(;I~(; ------------------------------~~-----------------------------

'. 



¥ . 
-------------------------- t\rtikel 1 1 -----------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd tot wijzigin~g van de statuten. ------------------------------------
2. Besluiten tot statutenwijziging kunnen slechts genomen worden of unaniem, o~ -

op advies van een Commissie bestaande uit drie personen die benoemd worden 
als volgt. De bestuursleden die een bepaalde statutenwijziging wensen ----------
benoemen een registeraccountant niet zijnde bestuurslid. De bestuursleden die 
geen statutenwijziging wensen benoemen een geestelijke niet zijnde een --------
bestuurslid. De beide aldus benoemde leden benoemen een notaris niet zijnde -
bestuurslid tot voorzitter van de t\dviescommissie. --------------------------------------

3. lngeval een t\dviescommissie is benoemd zoals bedoeld in lid twee, brengt deze 
Commissie binnen een maand na benoeming schriftelijk en gemotiveerd advies 
uit over de voorgestelde statutenwijziging na hoor en wederhoor van de ----------
bestuursleden die v66r respectievelijk tegen de voorgestelde statutenwijziging -
zijn en doet een concrete aanbeveling omtrent het voorstel. Het bestuur beslist -
daarna binnen een maand met volstrekte meerderheid van stemmen . --------------

-------------------------0 NT BIN D I N G ------------------------------------------------------------------
-------------------------- t\rtikel 12-----------------------------------------------------------------------
De stichting wordt ontbonden, indien het bestuur tijdens een bestuursvergadering, -
waarbij aile in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ------
una n i em d a a rtoe bes I u it. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------- \/E:~E:~~E:NING --------------------------------------------------------------
--------------~----------- t\rtikel 13 ----------------------------------------------------------------------
1. lngeval van ontbinding van de stichting treedt het zittende bestuur als -------------

vereffenaar op. -------------------------------------------------------------------------..,----------
2. E:en eventueel na vereffening batig saldo wordt geschonken aan een door het ---

bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen instelling van liefdadigheid. ---
------------------------- S LO TB E:P t\L IN G -------------------------------------------------------------
-------------------------- t\rtikel 14 ----------------------------------------------------------------------
In aile gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk ~eglement niet voorzien --
be s I is t het bestu u r. -------------------------------------------------------------------------------------
De comparant is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken -
comparant/partij is door mij vastgesteld aan de hand van voormelde en daartoe -----
bestemde documenten. -------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------\AJt\t\~\1)\N t\~TE:! ------------------------------------------------------
in MINUUT verleden is te Bonaire op de datum in hoofde dezer akte vermeld. --------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze ---
verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing ------
daarvan geen prijs te stellen. ----------------------------~------------------------------------------
Onmiddellijk na beperkte voorlezing aan de comparant, is deze akte door de ---------
co mpa rant en mij, nota ris, ond erteken d. ----------------------------------------------------------
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