MAANDELIJKS OVERZICHT GMS-FONDSEN

aangehouden in Stichting GMS c.q. bij Derden-gelden GMS N.V.
FEBRUARI 2021
Fondsen 31/01/2021
In Stichting GMS:
Gen. Fighting Fund
Reservering adm.
Totaal jan. 2021

$ 3,299.$ 975.-----------$ 4,274.-

In Derden-Gelden GMS N.V.
VAC Fighting Fund
Asoteko

$ 1,560.$ 20.-

Totaal jan. 2021:

$ 1,580.-

-------------------

BASE-LINE eind januari 2021: $ 15,949.-

Fondsen 28/02/2021
Er waren geen geoormerkte donaties ontvangen gedurende februari 2021.
Er was wel één algemene donatie ad $ 120.-. De helft daarvan gaat naar het GFF.
In februari 2021 was er weer een tekort. Dit als gevolg van investering in nieuw kantoor.
De investering is vooruitbetaalde huur. Echter is de ‘base-line’ weer gedaald. Zie hierna.
Bovendien is er $ 75.- toe te voegen aan de ‘Reservering Adm’.
De stichting heeft in februari 2021 nog twee keer $ 1,000.- betaald voor de afbouw van het
nieuwe kantoor dat de stichting inmiddels heeft betrokken. Deze investering (tot op heden
totaal $ 6,000.-) wordt afgetrokken van de huur die $ 500.- per maand bedraagt. Geschatte
totale investering is $ 7,000.- (inclusief aanschaf en installatie airco, bureaustoel e.a.).
Het bouwfonds is dus helemaal opgemaakt en was eind januari al opgeheven.
De maandelijkse vergoeding aan Adv. krt. M. Bijkerk voor februari 2021 bedroeg $ 1,749.58
en de ontvangen CASH inkomsten voor februari 2021 van Adv. Ktr. aan GMS was $ 1,439.-.
Er is dus in februari 2021 een toevoeging aan het GFF ad $ 60.- (zie hiervoor).
Slotsaldo op de bank (na betalingen voor februari) bedraagt: $ 18,480.-.
Dus eind februari 2021 zijn de volgende fondsen gereserveerd.
In Stichting GMS:
Gen. Fighting Fund
Reservering adm.
Totaal februari 2021

$ 3.299.- + 60.$ 975.- + 75.-

$ 3,359.$ 1,050.----------$ 4,409.-

BASE-LINE in GMS eind februari 2021:
Reserveringen in GMS totaal
Totaal

$ 14,071.$ 4,409.------------$ 18,480.- (Vgl. eind-banksaldo februari 2021)

Gereserveerde fondsen in Derden-Gelden GMS N.V.
VAC Fighting Fund
Asoteko

$ 1,560.$
20.- + 180.-

Nieuw totaal eind februari 2021 in de N.V.:

$1,560.$ 200.-

-------------------

$ 1,760.-

