
  

  
Purmerland, 4 juni 2014.  

 
Nieuwsbrief Stichting SDB d.d. 28 mei 2014 
 
Op 27 mei werd in restaurant de Witte Bergen te Eemnes een informatieavond gehouden voor de 
participanten van onze stichting. De avond werd prima bezocht en de sfeer was open en prettig. 
 
Afscheid oud-voorzitter Coen Aarts.  
Allereerst namen wij op gepaste wijze afscheid van onze oud-voorzitter Coen Aarts. Coen moest er 
eind vorig jaar voor kiezen het voorzitterschap neer te leggen om privé redenen. Dit bestuur is ervan 
overtuigd dat we zonder Coen niet zover waren gekomen. Hulde en dank Coen! 
 
Juridische gang van zaken. 
Mr. Hans Hoeksma en Mr. Rob Leijssen hebben namens onze stichting het juridische roer in handen. 
Zij gaven gisteravond een presentatie van de gang van zaken tot nog toe. Uitgelegd werd, waarom 
wij kiezen voor een strategie met 3 speerpunten. Er kwamen veel vragen uit de zaal over de 
voortgang. Het lijkt er nu op dat er een schriftelijke ronde wordt gehouden en dat daarna er een 
mogelijkheid is voor een pleidooi van onze kant, waarbij wij onze grieven mondeling duidelijk kunnen 
maken aan de rechtbank Amsterdam. Dat pleidooi zal pas ‘ergens’ in het najaar plaatsvinden. Dan 
lijkt er een uitspraak te kunnen volgen begin volgend jaar, zo is de inschatting. 
 
Belangrijk!De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat deze vorm van groepsactie ook individuele 
stuitingskracht heeft, maar toch nemen wij  geen enkel risico en verschaffen onze participanten in de 
rechtszaak een model brief zodat het zeker is dat dit goed blijft gaan, voor hen. 
Hiermee wordt voorkomen dat uw zaak bij de bank verloopt. 
 
Bent u al wel donateur en geen participant, sluit u dan alsnog aan bij de rechtsgang!  
Bent u helemaal nog geen donateur of participant, maar wel benadeelde door ABN AMRO, wordt 
dan nu participant via de website. Wij stellen uw rechten veilig met deze procedure zodat, indien wij 
winnen, u uw teveel betaalde geld terug kunt gaan ontvangen. Anders ontvangt u mogelijk helemaal 
niets terug. Degenen die nu participant worden in de rechtszaak, ontvangen ook de stuitingsbrief 
binnenkort. Wordt vervolgd. 
 
Technische analyse verweer ABN AMRO. 
Er heeft een technischa analyse plaats gevonden van het antwoord van ABN AMRO op onze 
dagvaarding. Deze analyse is de basis voor de volgende stelling:  
ABN AMRO kan inhoudelijk absoluut niet verdedigen waarom de opslag omhoog moest naar 2%. 
Hun eigen cijfers gaven ons meer dan voldoende voeding voor deze stelling. Wij dagen de ABN 
AMRO dan ook uit ook deze stelling (het 3e speerpunt) te gaan weerleggen. Succes ABN AMRO. 
Tot slot: Blijf ons a.u.b. volgen op de website, facebook en andere media. We blijven de bank kritisch 
volgen en hun non-argumenten, verpakt in 100 pagina’s verweer weerleggen.  
 



Namens een volhardend en vastberaden bestuur, 
Lex Makkinje, voorzitter St. SDB. 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Lex Makkinje 
voorzitter stichting SDB.  
 


