
  

  
Purmerland, 11 december 2014.  

 
 
Beste participanten, 
 
Voor wie onze Facebook pagina https://www.facebook.com/groups/349448471770767/ volgt is het 
al wel duidelijk dat de zaak vertraagt, voor andere participanten alsnog dit nieuws via de nieuwsbrief: 

De datum van het pleidooi is eindelijk bekend gemaakt. 

De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat zij pas eind juni 2015 in staat is om onze uitgebreide 
zaak, mondeling,  te behandelen.  Het wordt 23 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Wij gaan die middag een vurig pleidooi houden bij de rechtbank en uw zeer terechte zaak bepleiten. 
Zet de datum in uw agenda, als u een gaatje heeft en kom onze zaak versterken met uw 
aanwezigheid. 

Deze verschuiving in tijd is een enorme tegenvaller omdat wij vinden dat onze zaak helder is. Aan de 
andere kant blijkt het een probleem te zijn om 3 rechters te vinden (en bij elkaar te brengen) die een 
gedegen financiële kennis hebben om onze zaak te behandelen. Onze advocaat heeft er op ons 
verzoek constant achteraan gebeld en gemaild. 

Natuurlijk vinden wij dat het van belang is een uitspraak te krijgen, maar een goed onderbouwde 
uitspraak na bestudering van alle stukken en na ons pleidooi is nog meer van belang. 

De uitspraak zal enige maanden later volgen, na het pleidooi, zo verwachten wij, al is dat nog steeds 
niet zeker. Tenslotte zijn er 2 partijen aan zet in een dergelijk gecompliceerde zaak. En de bank heeft 
er tot nog toe alles aan gedaan om de zaak te traineren. Prima, dan loopt ‘ons tegoed’ alleen maar 
op, zo redeneren wij. Ook al zouden we onverhoopt de 1e aanleg verliezen, dan nog gaan wij met uw 
hulp in beroep. De woekerpolisaffaire loopt tenslotte ook al jaren en uiteindelijk is daar nu het 
moment van afrekenen langzamerhand aangebroken. Dit zijn nu éénmaal zaken van de lange adem. 

Inmiddels zijn we als stichting ruim 2,5 jaar bezig, zijn we financieel nog erg gezond en hoeven we 
voordat er een uitspraak volgt, niet meer bij u te komen voor een donatie. Dat komt omdat we 
zoveel mogelijk geld besteden aan ons uiteindelijke product bij de rechtbank en niet aan andere 
zaken. We werken met sobere vergoedingen en de penningmeester doet, samen met de rest van ons 
bestuur en de Raad van Toezicht, goed werk om de zaak te blijven beheersen.  

Tot slot verwijzen wij u naar de ingediende stukken via de volgende links:  
Repliek StopdeBanken! 30-07-2014  



Dupliek ABN AMRO 22-10-2014  
Akte n.a.v. Dupliek StopdeBanken! 05-11-2014  
 
Prettige feestdagen gewenst . Wij hopen dat 2015 u niet alleen gezondheid en geluk brengt, maar 
ook een voor ons allemaal goed gezinde uitspraak van de rechtbank Amsterdam. 

Namens het voltallige bestuur en R.v.T: 

Lex Makkinje    

Voorzitter St. SDB 

 


