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Toelichting:

Oprichting
De Stichting Geoffrey Nice Foundation on Law, History, Politics and Society in the Context of 
Mass Atrocities is gevestigd aan de Antonie Duyckstraat 127 te 's-Gravenhage.
De oprichtingsdatum is 12 februari 2014.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak van internationaal 

strafrecht door het onderzoeken van juridische, historische, politieke en 
sociologische methodologieën om onderwerpen te behandelen gerelateerd 
aan politiek geweld en massa gruwelijkheden middels de dossiers behandeld 
bij de internationale en nationale rechterlijk instanties;

b het toepassen van een multidisciplinaire aanpak van onderwijs en 
onderzoek, met een gebalanceerde mix van studenten op het gebied van 
rechten, geschiedenis, sociologie en internatonale betrekkingen;

c het stimuleren van het publieke debat - regionaal en globaal- door het 
verzamelen en verspreidenvan feitelijke informatie over massa 
gruwelijkheden; en

d in contact treden met slachtoffers, beleidsmakers e in internationale 
organisaties om bewustwording van het sluiten van de vrede en het 
mechanisme van herstellende en vergelijkende gerechtigheid te promoten, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt nadrukkelijk niet het maken van winst.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
1 voorzitter: mevrouw Nevenka Tromp-Vrkic, wonende te Antoine Duyckstraat 

127 te 's-Gravenhage, Nederland;
2 secretaris: de heer Geoffrey Nice, wonende te Manor Firm, 1 The Street, 

Adisham, Canterbury Kent CT33JJ, Verenigd Koninkrijk;
3 penningmeester: mevrouw Sonja Biserko, wonende te Pariske Komune 33 

Belgrado, Servië.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de  door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet-
bovenmatige vacatiegelden.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leverantie, werkzaamheden of dienstverlening door een 
bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijke 
vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als 
het bestuurslid bij de leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang 
heeft.
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Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016

ACTIVA € % € %

Liquide Middelen 12.802 100% 9.356 100%

12.802 100% 9.355 100%

PASSIVA

Eigen Vermogen 9.062 71% 8.956 96%

Kortlopende schulden 3.739 29% 400 4%

12.802 100% 9.356 100%
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Uitgaande van de winst- en verliesrekening over 2017  geeft het resultaat, waarbij

de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

2017 2016

€ €

Baten 46.260 100% 47.703     100%

Bedrijfskosten 45.993 99% 39.673     83%

Financiële baten & lasten 160 0% 218          0%

Som der kosten 46.154 100% 39.892 84%

Bedrijfsresultaat 106 0% 7.811 16%
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