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Luchthaven Schiphol, 8 oktober 1993

Geachte heer ten Hove,

In april 1993 hebben wij bekend gemaakt dat Martinair / 3 mln beschikbaaÍ stelt voor de
oprichting van een steunfonds voor passagiers, partners, familieleden enlaf nabestaanden van
passagiers aan boord van onze verongelukte DC-10 naar Faro.

In overleg met externe adviseurs en specialisten heeft Martinair er voor gekozen om betrokkenen
pas te informeren op het moment dat er zekerheid is met betrekking tot bepaalde onderwerpen of
situaties, zoals bijvoorbeeld samenstelling van het Stichtingsbestuur of procedures met betrekking
tot aanvragen.
Naast het niet onnodig onderbreken van het verwerkingsproces speelt ook de zorgvuldigheid hier
een belangrijke rol.

V/ij vragen uw begrip hiervoor.
Tot de oprichting van het steunfonds is besloten omdat wij ons realiseren dat er na uw
schadeafivikkeling nog noden kunnen zijn die niet gedekt worden door de verzekeringen of door
uitkeringen van overheidsrwege.
Er kunnen zich speciale omstandigheden voordoen, waarvoor wij bij Martinair de ogen niet willen
sluiten.
mededelen dat de Stichting Steunfonds Faro is opgericht en dat de doelstelling
als volgt is omschreven.

Wij kunnen u thans

-

De Stichting Steunfonds Faro heeft ten doel om, voorzover haar doelvermogen strekt en ter
uitsluitende beoordeling van het bestuur, uitkeringen te doen aan passagiers, danwel
partners, familieleden enlof nabestaanden van passagiers, die zich aan boord bevonden van
het Martinair DC-10 vliegtuig dat op 2111211992 te Faro is verongelukt en die zich met
een verïLoek daartoe tot de stichting wenden. De stichting zal uitsluitend na finale
afwikkeling van de schadevorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
uitkeringen doen met betrekking tot schade die niet op enigerlei andere wiize wordt gedekt.

-

Belangrijk hierbij is dat Martinair zich op geen enkele wijze kan en zal mengen in de
verdere gang van zaken betreffende de Stichting; deze werkt volstrek onafhankelijk en
autonoom.
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Een en ander komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van het bestuur van de
Stichting.
Een evenwichtige samenstelling van het bestuur is van belang omdat het bestuur
uiteindelijk zal oordelen over ingediende aanwagen.

De volgende personen hebben zich bereid verklaard om in het bestuur zitting te nemen.

Wij kunnen u mededelen dat de statuten ter irnage liggen bij de Kamer van Koophandel in het
Stichtingenregister te Haadem. Op verzoek zullen kopieën aan betrokkenen worden toegezonden.

Met eventuele vragen of verzoeken tot nadere inlichtingen betreffende het Steunfonds Faro kunt u
zich schriftelijk richten tot:
Het Bestuur van de Stichting Steunfonds Faro
Postbus 75699
1118 ZS Schiphol

Hoogachtend,

Njbwww.vliegrampfaro.nl
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