RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GIBO
Verslag van de Raad van Toezicht (hierna: RvT van de Stichting GIBO over het (verlengde) boekjaar
2020-2021 en de eerste helft van het boekjaar 2022.
Stichting GIBO werd opgericht in oktober 2020. Al tijdens de oprichtingsfase werd de RvT van deze
stichting gevormd; hij bestaat uit de volgende leden:
-

Bert B., voorzitter,
Romke de V., secretaris en
Peter K., lid.

De RvT is gedurende de verslagperiode driemaal bijeen geweest, de eerste maal op 20 oktober 2020
om kennis te maken met de voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna: RvB) van Stichting GIBO,
Freek G. Verder is deze bijeenkomst benut om met elkaar en Freek G. de door en namens de
stichting te ontplooien activiteiten ten behoeve van door spoofing gedupeerde bankrekeninghouders
te bespreken. De twee daarop volgende vergaderingen van de RvT waren op 26 juli 2021 en 29 juni
2022. Deze twee bijeenkomsten waren zowel met de RvT zelf als gezamenlijk met de RvB. Zij hadden
ten doel vorm en inhoud te geven aan het aan de RvT opgedragen financieel toezicht op de RvB en
het bespreken van de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden voor Stichting GIBO, met
name gericht op het zoveel mogelijk schadeloos stellen van door spoofing gedupeerde
bankrekeninghouders. De bijeenkomsten verliepen in een open en constructieve sfeer; slechts op
ondergeschikte punten waren er tussen RvT en RvB verschillen van inzicht, o.a. over de vraag hoe
lang door te gaan met het in behandeling nemen van nieuwe verzoeken om schadeloosstelling en het
laten voortbestaan van de stichting. Een ander punt van aandacht was het uptodate houden van de
website, o.a. op het punt van de ANBI-status die de stichting, anders dan op de website vermeld,
nimmer heeft verkregen.
Grote waardering heeft de RvT bij herhaling uitgesproken voor het door de RvB verrichte werk en het
daarbij behaalde resultaat waardoor nagenoeg alle bij de stichting bekende slachtoffers van spoofing
door de diverse banken zijn schadeloos gesteld. Op instigatie van de RvT is voor enkele wat
discutabelere gevallen van spoofing de tussenkomst van het KIFID ingeroepen, waarna ook deze
zaken in meerderheid bevredigend konden worden afgesloten.
Op grond van de door de RvB verrichte werkzaamheden en het daarbij behaalde resultaat heeft de
RvT aan de leden van de RvB een honorarium toegekend van € 5,= per persoon per uur, alsmede een
bonus van elk € 4.000,= voor de voorzitter en secretaris en van € 2.000,= voor de penningmeester.
De RvT acht deze honoraria verantwoord, omdat deze uit het onder beheer van Stichting GIBO
berustende actief ruimschoots konden en kunnen worden voldaan. Daarbij heeft de RvT in
aanmerking genomen dat dit actief nagenoeg geheel is gevormd door giften van gedupeerden en
met hen sympathiserende gulle gevers die met hun giften het werk van de RvB kennelijk hebben
willen honoreren.
Naast de hierboven genoemde vergaderingen heeft de RvT de RvB per e-mail gevraagd en
ongevraagd van advies gediend en daarmee zijn steentje bijgedragen in het door Stichting GIBO
behaalde succes in schadeloosstelling van door spoofing gedupeerde bankrekeninghouders. De leden
van de RvT hebben daarvoor geen honorarium genoten.
Alles overziende meent de RvT in goede samenwerking met de RvB gehandeld te hebben
overeenkomstig de instructies van de Claimcode 2019.
Breukelen, 29 juni 2022

