
Justitia 
derogat legi 

Golden Meand Society (GMS) 
Foundation 
MCB (Bonaire) 41158201 

 

 
 
      

  

 

 

  
 

 A d v o c a a t 

                                   
 
 

mr. M. Bijkerk 
 

Mobiel: 00599-7962650 
abogado.bijkerk@gmail.com 

info@arcocarib.com 

Seru Grandi #80 
Kralendijk 

Bonaire, C.N. 
 

 

CRIB no. 378419535 
 
 

  INGbank (Nederland): 2479693 (Euro) t.n.v. M. Bijkerk 
  MCB (Bonaire): 101217-07 (US$) t.n.v. Adv. Bijkerk 
  DERDEGELDENREKENING bij MCB Bonaire 
  t.n.v. Bijkerk Surety N.V. (US$) no. 41182207 

Golden Meand Society 
Foundation supporting 

International Court Cases  

 
 

REGLEMENT FONDSEN  
Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS)  

 
 Transparantie 

1. Aangezien GMS donaties vraagt, is transparantie cruciaal. Alle documenten gerelateerd aan het 
financiële beleid van de stichting zullen worden gepubliceerd, inclusief dit Reglement.   
Algemene en specifieke fondsen 

2. Donaties kunnen worden gevraagd en/of gegeven voor het werk van GMS in het algemeen of 
voor algemene c.q. specifieke fondsen die GMS aanhoudt en besteedt aan specifieke doelen.  
Algemene fondsen 

3. Er zijn twee algemene fondsen, t.w. een bouwfonds en een ‘General Fighting Fund’ (GFF).  
A. Het bouwfonds wordt gebruikt voor de bouw van een kantoor voor de stichting.  
B. Het GFF-fonds wordt gebruikt voor de bekostiging van rechtszaken die GMS acht te passen in 
haar doelstelling en werk ten behoeve van hen die de tarieven van GMS niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen betalen. De GFF-fondsen kunnen worden gebruikt om kosten aan derden 
(bijv. externe advocaten) te betalen of, waar nodig, aan GMS zelf voor de dekking van kosten 
voor rechtszaken ten behoeve van de in de eerste volzin bedoelde personen.  
C. Indien nodig kunnen meer algemene fondsen worden gecreëerd. 
Specifieke fondsen 

4. Er zijn verscheidene specifieke fondsen, bijvoorbeeld voor het voeren van specifieke 
rechtszaken, maar er kunnen ook andere specifieke fondsen worden gecreëerd.   
Kostendekkende exploitatie; overshotten en tekorten 

5. A. Het dagelijkse werk dat GMS verricht dient zoveel mogelijk alle lopende kosten te dekken.  
B. De helft van het maandelijkse exploitatieoverschot, wordt toegevoegd aan de algemene 
fondsen, t.w. 50% aan het bouwfonds, 50% aan het GFF.  
Base-line 

6. Na de toevoegingen bedoeld in punt 5 resteert een banksaldo, aangeduid als de maandelijkse 
‘base-line’. Indien in een opvolgende maand of maanden er geen exploitatieoverschot is maar 
een exploitatietekort (de inkomsten zijn lager dan de kosten), dan worden de toevoegingen aan 
de algemene fondsen stopgezet totdat de laatste base-line weer is bereikt. 
Beheer fondsen 

7. De fondsen worden beheerd door ‘Derden-gelden GMS N.V.’ (handelsnaam voor ‘Bijkerk Surety 
N.V.’). De economische eigendom van de fondsen behoort toe aan GMS.  
Aanvullingen en Wijzigingen 

8. Dit Reglement kan door het GMS-bestuur worden aangevuld en/of gewijzigd.  
 

Met dit financiële beleid heeft GMS een solide financiële basis, die elke maand stijgt totdat een 
nader te bepalen top-base-line zal zijn bereikt, waarna het maandelijks exploitatieoverschot in 
zijn geheel kan worden toegevoegd aan de algemene fondsen.   
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