MAANDELIJKS OVERZICHT GMS-FONDSEN
aangehouden bij Derden-gelden GMS N.V.
DECEMBER 2020

Fondsen 30/11/2020
In Stichting GMS:
Bouwfonds
Gen. Fighting Fund
Reservering adm.

$ 2,254.$ 3,059.$ 825.-

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

$ 1,500.$ 460.-

Totaal nov. 2020:

$ 8,098.-

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

BASE-LINE eind november 2020: $ 16,383.-

Fondsen 30/12/2020
Er waren geen geoormerkte donaties ontvangen gedurende december 2020.
In december was er wel een overschot. Besloten is de ‘base-line’ te verhogen naar
$ 17,000.- en het meerdere gaat 50%-50% naar het bouwfonds en GFF.
Bovendien $ 75.- toe te voegen aan de ‘Reservering Adm’.
De stichting heeft in december een tweede som ad $ 1,000.- betaald voor de afbouw van
het nieuwe kantoor dat de stichting z.s.m. zal betrekken. Deze investering (tot op heden
totaal $ 2,000.-) wordt afgetrokken van de huur die $ 500.- per maand gaat bedragen.
Geschatte totale investering is $ 5,000.- (inclusief aanschaf en installatie airco).
De maandelijkse vergoeding aan Adv. krt. M. Bijkerk voor december bedroeg $ 679.25 en de
ontvangen CASH inkomsten voor december 2020 van Adv. Ktr. aan GMS was $ 1,340.-.
Na alle betalingen voor december was er een positief verschil ad +/- $ 172.-. Echter het
bouwfonds daalt met $ 1,000.- (zie boven). Dus er was een overschot van +/- 1,172.-.
Hiervan gaat $ 617.- naar de base-line en $ 75.- naar Reservering adm. (zie hiervoor).
De rest $ 480.- gaat naar bouwfonds (50%) en GFF (50%). Dus $ 240.- naar elk.
Slotsaldo op de bank (na betalingen voor december) bedraagt: $ 22,696.-.
Dus eind december 2020 zijn de volgende fondsen gereserveerd.
In Stichting GMS:
Bouwfonds
Gen. Fighting Fund
Reservering adm.

$ 2,254.- minus 1,000.- + 240.$ 3.059.- + 240.$ 825.- + 75.-

Totaal december 2020

$ 1,494.$ 3,299.$ 900.----------$ 5,693

BASE-LINE in GMS eind december 2020:
Reserveringen in GMS totaal
Totaal

$ 17,000.$ 5,693.------------$ 22,693.- (Vgl. eind-banksaldo december;
verschil $3.- vanwege afronding)

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

$ 1,500.- + 60.$ 460.- minus 500.- + 60.-

Nieuw totaal eind december in de N.V. 2020:

$ 1,560.$ 20.-

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

$ 1,580.-

