-OPDRACHTOVEREENKOMST
Stichting Golden Meand Society (hierna: 'GMS'), gevestigd te Seru Grandi# 80, Bonaire
CN, ten dezen vertegenwoordigd door haar voorzitter M. Bijkerk en bestuurslid R.J. Suriel
en
mr. Michiel Bijkerk (hierna: 'Bijkerk'), advocaat, wonende te Seru Grandi# 80, Bonaire CN
dat het doel van GMS onder meer is is om maatschappelijke veranderingsprocessen in gang te zetten middels het entameren van rechtszaken, indien nodig
tot internationale gerechtshoven;
Kamen overeen als volgt:
1. Bijkerk voert bij wijze van opdracht ten behoeve van GMS uit om namens derden

of namens GMS (of namens beiden) rechtszaken te voeren als advocaat, of door
derde advocaten te doen voeren, ten einde het doel van GMS te bevorderen.
Bijkerk kanaliseert al zijn inkomsten en uitgaven die hij als advocaat genereert via
GMS. Al wat resteert na aftrek van de opdrachtsom bedoeld in lid 2, vermeerderd
met de door Bijkerk voorgeschoten kosten, blijft in GMS achter als donatie.
2. GMS betaalt aan Bijkerk de opdrachtsom van US$ 600.- per maand voor de in
artikel 1 bedoelde werkzaamheden. Voor alle duidelijkheid, dit is geen arbeidsovereenkomst, maar een opdrachtovereenkomst. Bijkerk is zelf verantwoordelijk
voor afdracht van zijn inkomstenbelasting en premies aan de betrokken autoriteit.
3. Deze overeenkomst is mondeling aangegaan met ingang van 1 j&1nuari 2018. Dit is
de neerslag van de alstoen gemaakte afspraken. Hij is aangegaan voor onbepaalde
tijd. Hij kan wederzijds warden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van drie maanden.
4. Bijkerk draagt de economische eigendom van zijn auto Mitsubishi Pajero, kenteken
B-2580, om niet over aan GMS. De restwaarde van deze auto is$ 437.75 (is in
2017 volledig afgeschreven). Als restwaarde zal $ 437.75 in de jaarrekening
warden opgenomen.
5. lnventaris, apparaten etc. die door GMS warden aangeschaft (zoals bijv. een
printer die in mei 2018 door GMS werd aangeschaft) blijft eigendom van GMS.
lnventaris aangeschaft door Bijkerk, maar gebruikt ten behoeve van GMS blijft
eigendom van Bijkerk.
6. Alie onkosten verband houdende met de werkzaamheden warden of direct door
GMS betaald, of warden terugbetaald aan Bijkerk als hij deze kosten heeft
voorgeschoten. Daaronder vallen onder meer alle autokosten (incl. benzine en
reparaties), griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, telefoon- en
internetkosten, huurkosten kantoor, water en elektra (zodra GMS een kantoor
heeft), ABB, belasting en/of retributies op naam van GMS, loonbelasting- en

sociale premies (indien GMS personeel in dienst heeft), kantoorbenodigdheden en
alle andere kosten die verband houden met de werkzaamheden .
. 7. Bijkerk heeft bepaalde faciliteiten (zoals een credit-line, een bankrekening ten
name van advocatenkantoor mr. M. Bijkerk) die hij onder zijn naam aanhoudt. Op
zijn briefpapier wordt GMS met logo echter prominent opgenomen, naast zijn
eigen naam. Overigens heeft GMS ook haar eigen briefpapier, maar vaak zal het
diplomatieker zijn om brieven te schrijven (en facturen uit te schrijven) als
advocaat in plaats van als GMS. Op gedingstukken zullen uitsluitend de naam en
het logo van Bijkerk warden opgenomen.
8. Deze overeenkomst kan warden aangepast aan de omstandigheden, indien de
opgedane praktijkervaring dit wenselijk maakt.
Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend te Bonaire/Curac;ao op ........................... .
mr. M. Bijkerk
opdrachtnemer

Stichting Golden Meand Society, opdrachtgever
R.J . Suriel bestuurslid
M. Bijkerk, voorzitt

