
  

  
Purmerland, 11 april 2014.  

 
Beste deelnemer aan de class action van Stop de Banken tegen ABN-Amro bank, 
 
Bestuurssamenstelling. 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat na het vertrek van onze oud-voorzitter, het bestuur weer 
voltallig is. We hebben Martin van Rossum bereid gevonden de opengevallen plek in te nemen. 

De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd. 

Martin is financieel deskundige, Kifid expert, oud docent en is goed in staat om de bank inhoudelijk 
te bestrijden. Martin zal ons op de komende rechtszaak niet alleen met gegevens en raad en daad 
ondersteunen, maar ook zal hij ter plekke toelichten hoe hij, na gedegen analyse, tegen de opslag 
van deze bank aan kijkt. 

Rechtszaak ‘gaat beginnnen’. 

Eindelijk mogen we ‘los’ op ‘de comparitie’ die de rechtbank Amsterdam heeft gelast. Een 
‘comparitie’ is een gelegenheid om de zaak als partijen zelf mondeling toe te lichten. De advocaten 
komen minder aan het woord deze keer.  Na veel procedure geneuzel, waar en wie bevoegd is, gaan 
we eindelijk inhoudelijk de bank bestrijden. 

We komen als bestuursleden met de feiten en zullen vol gas geven die morgen. 

We werken nauw samen met de Stichting Euribar, die rechtsbijstand verzekerden bijstaat.  

Dit alles zal plaatsvinden op 13 mei in de rechtbank Amsterdam, Parnassusweg  220, om 09.30 uur.  
We hebben gevraagd om een iets grotere zaal, zodat publiek, lees donateurs, van harte welkom zijn. 

Om 12.30 uur is het einde gepland, zo begrepen wij. 

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het bestuur daar alleen staat. We willen laten zien dat er veel 
gedupeerden de moeite nemen ons bij te staan.  Kom dus zeker even kijken, als u kunt! De 
voorbereidingen namen enorm veel energie van dit bestuur en de adviseurs. We zien dus nu eerst 
even af van de informatie avond, maar zullen na 13 mei snel openheid van zaken geven op een avond 
voor donateurs in de Witte Bergen. 



U zult begrijpen waarom; we willen U volledig informeren. Doen we het voor 13 mei,  dan moeten 
we ‘met meel’ in onze mond praten, omdat de bank  anders  mogelijk voorbereid is op onze 
bijdrages. Dat voordeel gunnen we hen niet. 

Achteraf kunnen we alles wel met  U delen. Het is tenslotte ook met de rechtbank en de bank 
gedeeld.  

Na de comparitie zal er waarschijnlijk nog een schriftelijke ronde plaatsvinden voor er een uitspraak 
volgt. Dat kan nog wel even duren dus. Maar wij gaan voor kwaliteit en staan pal voor onze 
gerechtvaardigde zaak. Aan onze inzet en kennis zal het niet liggen, zo verzekeren we U. 

Namens het bestuur van de Stichting SDB. 

Lex Makkinje, voorzitter 

 


