
AANDELENOVERDRACHTSAKTE 

Michiel Bijkerk, wonende te Seru Grandi 80, Bonaire CN, hierna: 'overdrager' van aandelen 
in de naamloze vennootschap Bijkerk Surety N.V., thans h.o.d.n. 'Derden-gelden GMS N.V.'; 

en 

Stichting 'Golden Meand Society' ('GMS'), gevestigd te Seru Grandi# 80, Bonaire CN, ten 
dezen vertegenwoordigd door de op datum van ondertekening van deze akte enige twee 
bestuursleden, te weten de overdrager dhr. Michiel Bijkerk (voorzitter) en dhr. Ruben Jose 
Suriel (bestuurslid), deze laatste wonende te Seru Bottelier West# 11, Curac;:ao, de stichting 
hierna aan te duiden als 'begiftigde'; 

Overwegende: 

dat de overdrager eigenaar is van 100 aandelen in de naamloze vennootschap 
Bijkerk Surety N.V., thans h.o.d.n. 'Derden-gelden GMS N.V.', genummerd 1 t/m 100, 
elk met een nominale waarde van eenhonderd Ned. Antilliaanse gulden; 
dat overdrager voornoemde aandelen om niet wil overdragen aan de begiftigde; 
dat juridische eigendomsoverdracht eerst kan plaatsvinden op het moment van 
overlijden van de overdrager of, indien eerder, zijn terugtreding als advocaat; 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

1. Overdrager draagt bij dezen de economische eigendom van 100 aandelen in de 
naamloze vennootschap Bijkerk Surety N.V., thans h.o.d.n. 'Derden-gelden GMS 
N.V.', genummerd 1 t/m 100, elk met een nominale waarde van eenhonderd Ned. 
Antilliaanse gulden, over aan de begiftigde. De begiftigde aanvaardt deze overdracht 
van de economische eigendom. 

2. De overdracht geschiedt om niet. 
3. De juridische eigendom van de overgedragen aandelen blijft beru~ten bij de 

overdrager tot het moment van diens overlijden of, indien eerder, het moment van 
zijn terugtreding als advocaat, op welk moment de economische eigendom ipso facto 
wordt omgezet in volledige juridische eigendom. 

4. Er heeft volledige starting op de overgedragen aandelen plaats gevonden. Deze 
overeenkomst wordt mede ondertekend door de enige bestuurder van de 
vennootschap (zelfde persoon als de overdrager) ter bevestiging dat de 
overgedragen aandelen in 2016 volledig zijn volgestort enter garandering dat tot op 
datum van ondertekening van deze akte geen andere dan voornoemde overgedragen 
aandelen zijn uitgegeven. 

5. V66r de juridische overdracht zullen zonder schriftelijke toestemming van het 
bestuur van de begiftigde geen nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven. 

6. V66r de juridische overdracht kunnen zonder schriftelijke toestemming van het 
bestuur van de begiftigde door de overdrager geen andere bestuurders van de 
vennootschap worden benoemd. 

7. De overgedragen aandelen zijn niet op enige wijze bezwaard of verpand. De 
overdrager garandeert zulks. De overdrager garandeert dat de aandelen v66r de 
juridische overdracht niet zullen worden bezwaard of verpand zonder schriftelijke 
toestemming van het bestuur van de begiftigde. ~ 



8. Overdrager verklaart voorts dat de enige reden waarom de juridische eigendom van 
de oxergedragen aandelen nog niet kan plaatsvinden, gelegen is in het feit dat de 
overdrager ten tijde van het ondertekenen van deze akte het beroep van advocaat 
uitoefent en de naamloze vennootschap altijd is gebruikt als derden-gelden 
vennootschap voor het bewaren van derden-gelden toebehorend aan zijn clienten, 
voor welk doel elke in functie zijnde advocaat verplicht is een aparte rechtspersoon 
aan te houden. Om deze reden dient ook de zeggenschap in de vennootschap 
exclusief te blijven berusten bij de overdrager tot het moment van zijn terugtreding 
als advocaat of zijn overlijden. 

9. Mochten er op het moment van overlijden van de overdrager derden-gelden door de 
vennootschap worden gehouden die niet toebehoren aan de begiftigde, dan is het 
bestuur van de begiftigde verplicht deze aangehouden derden-gelden onverwijld 
over te maken aan de rechthebbende derden. 

10. Het bestuur van de begiftigde is te allen tijde gerechtigd inzage te nemen van de 
door de vennootschap aangehouden gelden die toebehoren aan begiftigde. 

11. De overdrager is in gemeenschap van goederen gehuwd met mv. Mercedes Antonine 
Bijkerk-Sprott; Door mede-ondertekening van deze akte geeft zij aan dat zij bij dezen 
afstand doet van enige aanspraak op de overgedragen aandelen en dat zij instemt 
met de automatische overdracht van de juridische eigendom aan de begiftigde op 
het moment van terugtreding als advocaat door de overdrager of het moment van 
zijn overlijden. 

Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend te Bonaire/Cura~ao op 

......... ........................................................................................................................... 2019. 

Beqiftiqde. Stichti ng 'Golden Meand Society', 
Michiel Bijkerk, voorzitter 

Mv. Mercedes Antonine Bijl< -Sprott, 

(i.v.m.art.~ t 

Overdraqer: 
Michiel Bijkerk in persoon 
(tevens i.v.m. art. 6, 7 en 8) 

Enig bestuurder Bijkerk Surety N.V.: 
Michiel Bijkerk (i.v.m. art. 4 en S) 


