
Beste Collega’s,

Stichting Certificaathouders Triodos Bank

In onze Nieuwsbrief van 18 maart jl hebben wij u laten weten dat de Stichting 
Certificaathouders Triodos Bank is opgericht. We hebben u toen gevraagd of we uw 
gegevens mochten doorgeven aan de Stichting. Ik ben persoonlijk echt verheugd dat vrijwel 
alle aanmeldingen van Triodom zijn overgegaan naar de Stichting. Veel dank daarvoor. 
Slechts een (héél) beperkt aantal (0,3 %) zich heeft afgemeld. We mogen ons dus in een 
grote loyaliteit voor de Stichting verheugen. Echter, mocht u alsnog bedenkingen of bezwaar
hebben bij uw aansluiting bij de Stichting dan kunt u dat natuurlijk alsnog kenbaar maken via
e-mailadres certificaathouders@triodom.eu

Buitengewone Algemene Vergadering

Komende dinsdag, 29 maart, vinden de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos 
Bank N.V. en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank (SAAT) plaats. Via de chatfunctie kunnen vragen gesteld worden. 
Mag ik vragen bij het stellen van de vragen de Stichting (voorheen Triodom.nl) te noemen, 
zodat andere deelnemers aan de virtuele bijeenkomst ook op de hoogte worden gesteld van
het bestaan van de Stichting. Dat heeft bij eerdere virtuele bijeenkomsten goed gewerkt.

Overdracht naar de Stichting

De Stichting is voortvarend begonnen: er is een goede website opgezet; publiciteit gezocht 
(FD en De Volkskrant); een juridische werkgroep opgezet; eerste gesprekken zijn gevoerd 
met een advocatenkantoor; er vindt op korte termijn een gesprek met de SAAT plaats. Zoals
ook in de Nieuwsbrief van 18 maart jl. gezegd, zal de Stichting de strijd continueren totdat er
een passende oplossing gevonden is voor de problemen van de certificaathouders en de 
functies van de bank als sociale en duurzame bank in de samenleving zijn gewaarborgd.

Nu de stichting goed op poten is gezet en is het voor het platform Triodom tijd alle 
activiteiten van Triodom over te dragen aan de Stichting Certificaathouders Triodos 
Bank. De pagina voor aanmelding bij Triodom wordt nu automatisch doorgeleid naar de 
website van de Stichting. U ontvangt van het Stichtingsbestuur in deze loop van deze week 
een welkomstbrief waarin de Stichting en de activiteiten verder worden voorgesteld. 

Dank

Zoals ook in de Nieuwsbrief van 18 maart aangegeven, treed ik om gezondheidsredenen 
niet toe tot het bestuur of de Raad van Advies van de Stichting, maar ik blijf natuurlijk wel 
nauw betrokken bij deze zaak en zal als adviseur aan de Stichting verbonden blijven.

http://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl/
http://www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl/


Triodom heeft de afgelopen maanden een zeer grote groei doorgemaakt van een paar 
verontruste en betrokken certificaathouders tot meer dan 2.050 aanmeldingen met een 
totale waarde aan Triodos-certificaten van > € 119 miljoen. We zijn ontzettend trots dat we 
deze tegenmacht tegen het beleid en de operationele keuzes van de Triodos Bank hebben 
weten te mobiliseren. Ondanks alle verdrietige verhalen en problemen die we de afgelopen 
maanden met elkaar gedeeld hebben, ben ik u zeer dankbaar voor de plezierige 
samenwerking en het vertrouwen dat u ons gegeven heeft.

Het gaat u allen goed, en we zetten samen de strijd voor de belangen van certificaathouders
voort!

Evert C.A.Versluis
Initiator platform Triodom

Vanaf nu loopt het contact via De Stichting Certificaathouders Triodos Bank, te bereiken via 
info@stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl en wordt alle meer algemene informatie 
verstrekt via www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl
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