Purmerland, 7 januari 2016.

Beste participant,
De Stichting SDB ziet 2016 met veel vertrouwen tegemoet.
Allereerst wenst het bestuur van de stichting u en uw dierbaren een gezond en gelukkig 2016 toe.
De uitspraak van de rechter in november kwam als ‘warme douche’ voor een ieder die ons heeft
gesteund. Voor onze participanten/donateurs in het bijzonder was het natuurlijk een hele prettige
uitspraak.
Wij zijn er als bestuur steeds in blijven geloven dat een goede afloop mogelijk was en is. De bank
beraadt zich nog steeds op de gevolgen van deze uitspraak en kan nog tot 13 februari 2016 beroep
aantekenen tegen deze uitspraak. Onze deskundige advocaten denken dat de bank zich momenteel
uitgebreid laat voorlichten over de beroepsmogelijkheden en de kans van slagen van een dergelijk
hoger beroep voor de bank, mogelijk zelfs bij een geheel ander advocatenkantoor.
Wij zijn zelfverzekerd genoeg om te melden dat wij denken dat de bank slechts een kleine kans heeft
om in beroep wel gelijk te krijgen. Het vonnis, dat u kunt lezen op onze site, is gebaseerd op
gelijkluidende consumenten situaties van het Europese hof. Het is daardoor juridisch behoorlijk dicht
getimmerd. Het zal moeilijk worden voor de bank hier een gat in te schieten.
Mogelijk wilde de bank pas in het boekjaar 2016 het verlies nemen van deze uitspraak in verband
met de beursgang. Mensen die informeren bij de bank, krijgen steevast te horen dat men zich nog
beraadt op de uitspraak. Een voorspelbare reactie. De bank kiest er nog steeds voor om uw bestuur
met de advocaten niet uit te nodigen voor een gesprek op dit moment. Deze situatie kan niet al te
lang meer voortduren. Binnen 5 weken moet de bank een besluit nemen, mogelijk zelfs al veel
sneller.
Wij vertrouwen erop dat u ons blijft steunen, ook al volgt hoger beroep. Dit bestuur zal doorgaan,
totdat wij winnen of dat de juridische mogelijkheden volledig uitgeput zijn.
Laat dat een heldere boodschap aan de ABN AMRO bank zijn voor 2016 e.v.!
Onze donateurs nemen ook nog steeds in aantal toe en dat maakt het mogelijk deze heldere
boodschap af te geven. Iedereen betaalt bij ons hetzelfde bedrag. Verbazingwekkend zijn soms de

reacties richting het bestuur van de zogenaamde ‘free-riders’. Mensen die zich eerst wel hebben
aangemeld, maar ook nu nog steeds niet wensen mee te betalen, terwijl ze waarschijnlijk vele
duizenden Euro’s terug krijgen bij winst. Zij willen een garantie voor winst? Begrijpt u het nog?
Wij zullen een beroep op u, onze trouwe donateurs, moeten doen als er toch beroep volgt. Er wordt
ook al over nagedacht hoeveel dit zou moeten zijn, maar vooralsnog gaan we ervan uit dit niet meer
nodig te hebben. Er ligt een bijzonder solide basis bij de stichting, onze organisatie van vrijwilligers
staat als een huis en het vertrouwen bij onze advocaten is groot na deze positieve uitspraak.
Namens het voltallige bestuur en de R.v.T.

Lex Makkinje
Voorzitter.

