
  

  
Purmerland, 26 juli 2018  

Geachte donateur, 

Het is in ons deel van Europa ongebruikelijk warm. Toch willen we u tijdens deze vakantietijd even 
lastig vallen met ABN-AMRO perikelen en onze eigen nieuwsbrief bij u thuis brengen. 
 
Procedure Hoge Raad: 
Inmiddels is Mr. Rijpma namens ons aan het werk geslagen en houdt hij ons als bestuur op de 
hoogte van de voortgang. U kunt de verloop van onze zaak bij de Hoge Raad volgen op deze 
webpagina: www.stopdebanken.nl/procedureverloop/. 
We proberen die pagina actueel te houden nu, het blijft een levend document onze website. 
Nieuwe website: 
 
Als u naar deze pagina gaat, ziet u dat onze website drastisch is vernieuwd. Ons nieuwe bestuurslid 
Guido Visman, is hier de laatste weken mee bezig geweest en wij zijn erg enthousiast over zijn 
werk! 
Niet alleen voldoen we met deze website aan de nieuwe AVG wetgeving, maar ook zijn de puntjes 
op de i gezet van vele andere zaken. De vermeldingen i.v.m. de claimcode 2011 zijn verbeterd en 
de bestuursleden zijn nu gemakkelijk met een link te vinden op LINKEDIN. Moderner en mooier. 
Het nieuws is beter gerubriceerd, kortom een hele verbetering! Met dank aan Guido.  
Hoe staat de stichting er financieel voor? 
 
Zoals wij al verwachtten, was de controle van onze jaarrekening 2017 geen probleem voor de 
accountant. Daarna heeft de Raad van Toezicht recent onze penningmeester décharge verleent en 
kunt u de jaarrekening als donateur terugvinden op deze webpagina: 
www.stopdebanken.nl/verantwoording/. 
Met dank aan de Raad van Toezicht, onder leiding van Eric Berg! 
Maar hoe staan we er nu voor?  We zijn als stichting gezond en hebben meer dan voldoende in kas 
om ook deze procedure te kunnen uitzingen. We gaan voorzichtig met uw geld om en onze 
penningmeester ziet strak toe op allerlei uitgaven.  
Dit najaar gaan we weer een avond organiseren in de maand oktober om u persoonlijk te woord te 
kunnen staan. Uiteraard in ons vaste trefpunt in Eemnes. De details hoort u nog van ons. 
We zullen zorgdragen voor een aantal sprekers en genodigden om deze avond geslaagd te maken! 
Rest ons niets anders dan u een prettige vakantietijd toe te wensen en mogelijk spreken we elkaar 
in oktober in Eemnes in Van der Valk, Witte Bergen. 
 

Namens het bestuur van de stichting StopdeBanken!  

 

Lex Makkinje 

Voorzitter. 


