
MAANDELIJKS OVERZICHT GMS-FONDSEN 
aangehouden in Stichting GMS c.q. bij Derden-gelden GMS N.V.  

JULI 2021 
 

Fondsen 30/06/2021 
 

In Stichting GMS: 
 

Gen. Fighting Fund  $ 5,793.-     

Reservering adm.  $ 1,350.- 

Bouwfonds   $    171.- 

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

Totaal juni 2021 $ 7,314.- 
 

In Derden-Gelden GMS N.V.  
 

Asoteko     $     450.- 
   ------------------- 
Totaal juni 2021:  $     450.-  

 

BASE-LINE eind juni 2021: $ 14,567.- 

Fondsen 31/07/2021 
 

Er is één algemene en er zijn twee geoormerkte donaties ontvangen in juli 2021.  
 

Algemene donatie: $ 100.- van Gijsbertha. Geoormerkte: $ 419.- (Suriel; direct betaald aan 
de boekhouder; dit bedrag verschijnt dus niet op de bankrekening), $ 50.- (Booi).Tot  $ 569.- 
 

In juli 2021 was er een klein algemeen tekort ad $ 21.-. Minus Adm. kosten reservering ad  
$ 150.- is het tekort dus $ 171.-. Er is echter toch wel een toevoeging aan GFF op basis van 
geoormerkte donaties. Dit is een totaalbedrag ad $ 500.-. Om deze toevoeging te realiseren 
wordt $ 419.- (naar boven afgerond $ 450.-) afgeboekt van de reservering voor Adm. 
Kosten, omdat de donateur rechtstreeks $ 419.- heeft betaald aan de boekhouder. Er is 
geen toevoeging aan het bouwfonds. Blijft dus $ 171.-. Wel is een bedrag ad $ 1,000.- 
betaald als eerste tranche voor afbouw derde kamer nieuw kantoor.    
 

De maandelijkse vergoeding aan Adv. krt. M. Bijkerk voor juli 2021 bedroeg $ 1.072.33.  
De ontvangen CASH inkomsten voor juli 2021 van Adv. Ktr. aan GMS bedroeg $ 1,585.-.  
 

Slotsaldo op de bank (na betalingen en ontvangsten m.b.t. juli) bedraagt: $ 20,859.-. 
 

Dus eind juli 2021 zijn de volgende fondsen gereserveerd. 
 

In Stichting GMS: 
 

Gen. Fighting Fund $ 5,793.- +  500.-   $ 6,293.-     
Bouwfonds   $ 171.-     $     171.- 
Reservering adm. $ 1,350.- +   150.- minus 450.- $ 1,050.- 
         ----------- 
Totaal juli 2021      $ 7,514.- 
 
 

 
 
 



BASE-LINE in GMS eind juli 2021:   $ 13,345.-    $ 13,345.- 
Reserveringen in GMS totaal       $   7,514.- 
          ------------- 
Totaal          $ 20,859.-  
(Vgl. eind-banksaldo juli 2021)    
 
Gereserveerde fondsen in Derden-Gelden GMS N.V.  
 

Asoteko    $  450.-      $    450.-  

         ------------------- 
Nieuw totaal eind juli 2021 in de N.V.:     $     450.-  

 


