
  

  
Purmerland, 9 mei 2014.  

 
Beste deelnemer aan de class action van Stop de Banken tegen ABN-Amro bank, 
 
Twee belangrijke mededelingen in deze nieuwsbrief. 

1. De comparitie van partijen is door de rechtbank afgelast 
2. Wij nodigen u uit voor een kennismaking / informatie avond op 27 mei om 20:00 uur in Hotel 

“de Witte Bergen” te Eemnes. (aan de A1) 
 

De rechtszaak. 

De rechtbank Amsterdam heeft 5 dagen voor de zitting besloten om de comparitie van partijen op het 
laatste moment af te blazen. Dat betekent dat wij nu niet in staat werden gesteld om mondeling het 
verhaal te ondersteunen op 13 mei. Er volgt nu eerst een schriftelijke ronde om partijen meer in staat te 
stellen om juridische onderbouwing te geven aan de veelheid aan argumenten. 
 
Wij denken dat de rechtbank te weinig tijd heeft gehad om alles te verwerken en dan is dit een juist 
besluit. Wij vinden het jammer, maar we laten ons niet uit het veld slaan door deze procedure wijziging. 
Wij gaan ervan uit dat we verder in het verloop alsnog in de gelegenheid worden gebracht om ons verhaal 
te doen in de vorm van een pleidooi. 
 
Informatie avond. 

Op 27 mei om 20:00 uur nodigen wij u van harte uit om kennis te maken met het bestuur van onze 
stichting. Op deze avond informeren wij u over de voortgang van zaken en geven wij openheid van zaken 
inzake de financiële gegevens. 
Omdat steun van onze achterban voor ons essentieel is zouden wij het zeer op prijs stellen indien u op 
deze avond aanwezig zou kunnen zijn.  
Het betreft hier een besloten vergadering die enkel toegankelijk is voor u als donateur. Om die reden 
zullen wij dan ook om een legitimatie vragen bij de ingang van de zaal. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Lex Makkinje 
voorzitter stichting SDB. 
 


