
  

  
Hilversum, 23 november 2013.  

 

Beste participant van Stop de Banken 

 

Het bestuur en de kerngroep van Stop de Banken gaan deze link 
https://www.dropbox.com/s/kr4yysikjsa252e/Conclusie%20van%20antwoord.pdf met u delen om u 
in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van het verweer van  de ABN op onze dagvaarding. 

U hoeft alleen maar op de link te drukken om het te openen. Voor de mail was dit teveel.  

Het is niet de bedoeling dat u na het lezen van alle verweer een reactie geeft aan het bestuur of de 
kerngroepleden. Dan zouden wij overspoeld worden met reacties en ons niet meer kunnen 
concentreren op de rechtszaak. 

Het bestuur heeft besloten om u wel degelijk te betrekken, maar op een gestructureerde en vooral 
voor ons te behappen wijze. Wij zullen u tussen nu en 2 weken een enquête sturen waarin u vragen 
voorgelegd krijgt. Vragen waarvan onze advocaten en het bestuur vindt dat die relevant zijn voor 
onze zaak. 

Het is namelijk zoveel verweer van ABN, waarvan veel niet terzake doende, dat dit veel lijkt op het 
overbekende rookgordijn. Wij blijven onze kernpunten benadrukken en zullen u daarop bevragen. 

Als de kerngroepleden dit hebben verwerkt, zal het bestuur met de kenrgroep bij elkaar komen om 
samen met de advocaten een verweer op te stellen voor de mondelinge behandeling van deze zaak. 

U zult, als dit gereed is, bovendien in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van onze 
bevindingen en conclusies in een vergadering ergens begin 2014. 

Wij blijven u dus wel degelijk informeren, bevragen en betrekken bij dit gehele proces. 

Bovendien vinden we het belangrijk om een financiële verantwoording af te leggen, voor het door u 
ingebrachte geld. Wij hoeven dit niet te doen, maar we willen uiterst transparant  zijn, ook in deze 
handelingen. 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, Coen Aarts 

De secretaris, Lex Makkinje 


