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ADVERTENTIE

Intelligente, aimabele vrouw, buitenmens (52 jr)
zoekt haar ‘evenknie’ qua bevlogenheid en levensvisie

“De dame van disruptie,” werd eens over haar geschreven. Ze
krijgt zaken in beweging, komt in actie. Een bèta-profiel, MBA.
Een imposante carrière doorlopen in de zakelijke dienstverle-
ning. Een vrouwelijke vrouw (normaal postuur, ca. 1,70) met een
innemende lach. Ze is graag buiten, ze tennist en speelt hockey.
Zeilen is een passie. Haar mooiste reis ooit was een trail in Zuid
Afrika. Ze hield er een wijze levensles aan over: “De natuur heeft
geen haast.” Symbolisch voor het gegeven dat geduld je een stuk
verder kan brengen. Nieuwsgierigheid is een kerncompetentie
van haar. Ze kan vertrouwen geven en krijgt dat ook terug. Een
warm en aangenaam persoon. Familie, vrienden, maar bovenal
haar kinderen zijn cruciaal. Woonachtig in de regio Amsterdam.
Haar toekomstige levensgezel:
Liefst een man die in dezelfde levensfase zit (vader van tieners).
Gestudeerd, actieve studententijd. Een positieve levenshouding
en iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Als hij van
zeilen houdt, is dat mooi meegenomen. Zelfkritisch en ambitieus.
Hij is nieuwsgierig, zelfverzekerd en niet verslaafd aan zijn iPhone.
Reageer vertrouwelijk en kosteloos:
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J U R I D I S C H

Celstraffenvoor
uitbatersHollandsche
WindenNoordenwind

Erik vanRein
Amsterdam

De twee kopstukken achter beleg-
gingsfondsen Noordenwind en
NieuweHollandscheWindzijnvrij-
dagdoordeRechtbankAmsterdam
veroordeeld tot jarenlange gevan-
genisstraffen voor grootschalige
fraude. Vijf anderen kregen lagere
cel- en taakstraffen opgelegd. De
straffenvalleninveelgevallenlager
uit dande eis vanhetOM.

VolgensderechtbankzijnStefan
S. (36)enRonalddeG. (62)schuldig
aangrotebeleggingsfraude,oplich-
ting enwitwassen. Stefan S.moet
vier jaardecel in,RonalddeG.drie
jaar. Beiden kregen jarenlange be-
roepsverbodenopgelegd.

Volgens de rechtbankbedrogen
de veroordeelden bijna driehon-
derd beleggers met twee beleg-
gingsfondsen in vastgoed (Noor-
denwind) enwindenergie (Nieuwe
HollandscheWind). Ze lokten be-
leggersmet rendementen tot wel
9,2%, maar velen van hen zagen
nooit geld terug. De uitbaters sta-
keneengrootdeelvandeingelegde
€8,7mln in eigen zak.

Het OMeiste eerder vier jaar cel
tegen de twee hoofdrolspelers. De
straf voor Ronald de G. valt lager
uit omdat de rechtbank vindt dat
hij een kleinere rol had in de frau-
dezaakdanhetOMhemtoedichtte.

Beleggers inNoordenwinddach-
tenhungeldtestekeningoedlopen-
deNederlandsevastgoedprojecten,

maar infeitegingdeinlegooknaar
ondermeer panden inPortugal en
deFilipijnen,eenVolkswagenPolo
eneenAudiA4.

NaNoordenwind begon vrijwel
dezelfde groep Nieuwe Holland-
scheWind.Ergingechtergeencent
van de ingelegde €2,7mln naar de
duurzamebeleggingenzoalswind-
molenparken.

Volgensderechtbank is ‘nietge-
bleken dat er überhaupt een plan
was het geld te investeren’. De ver-
oordeeldenhaddenmaarééninten-
tie: oplichten. Een appbericht dat
StefanS.stuurdenaareenvandean-
dereveroordeelden,spreektvolgens
de rechtbank boekdelen. ‘Mensen
uitbuiten, lekkerstewat er is.’

Het Enschedese oud-raadslid
Wim van der N. (61) stelde voor
Nieuwe Hollandsche Wind zijn
slapendeholdingbeschikbaar.Zijn
verdediging voerde eerder aan dat
hij niet toerekeningsvatbaar was,
maar daar gaat de rechter niet in
mee.Welhoudtderechterrekening
met zijnhuidigepsychischeklach-
ten.Hijkreegdemaximaletaakstraf
van240uuropgelegd.

Het witwassen ging ondermeer
via de onderneming Flexx Hout-
bouw van George B. (67) Bij hem
kwambijnazes tonbinnen.B.stel-
degeenvragenenmaaktehetgeld
weerovernaardeprivérekeningen
vandeuitbaters.Hijkreegookeen
taakstrafvan240uuropgelegd,het
OMeiste tienmaandencel.
Verkoper Alan van O. (43), die

eerderwerktevoorhet frauduleuze
Centurion,moetachttienmaanden
decel in.HetOMeistedertigmaan-
dengevangenisstraf,maarvolgens
de rechter is niet bewezendat Van
O. wist van de oplichting bij Noor-
denwind. Bij Hollandsche Wind
washij daarvanwel opdehoogte.

De veroordeelden
haddenmaar één
intentie: oplichten.
‘Mensen uitbuiten,
lekkerste wat er is’
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