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Gerard Paus 
 

Ervaring 

 

• Korps Mariniers 

• Ministerie van Defensie 

• sept. 1968 – juni. 2002 

• 33 jaar 10 maanden 

• Staffunctie 
 

 

 



Maarschappelijk begeleider 
Vluchtelingenwerk Wijk bij Duurstede 

jan. 2017 – heden3 jaar 1 maand 

Wijk bij Duurstede 

Het begeleiden van vluchtelingen volgens een Individueel Plan van Aanpak (IPA) waarin 

doelen worden gesteld op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheidszorg, 

zelfredzaamheid en sociaal netwerk. 

Het begeleiden van vluchtelingen volgens een Individueel Plan van Aanpak (IPA) waarin 

doelen worden gesteld op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheidszorg, 

zelfredzaamheid en sociaal netwerk. 

•  
SEO-TRE 
Stichting Eendracht Obligatiehouder - TRE 

feb. 2009 – heden11 jaar 

Huizen 

Voorzitter 

•  
Stichting 
SEO-TRE 

mrt. 2008 – heden11 jaar 11 maanden 

Utrecht en omgeving, Nederland 

Statutaire zetel: Voorburg, Den Haag KvK: 27341929 

ABN-AMRO banknr.: 60.61.74.893 tnv Stichting SEO-TRE 

[IBAN: NL92ABNA0606174893, BIC: ABNANL2A] 

 

Correspondentieadres: Rendier 29, 1273 HN Huizen 

 

Stichting Eendracht Obligatiehouders TRE is een juridisch onafhankelijke partij die de 

belangen van de obligatiehouder, en de aan de TRE-obligatie verbonden rechten en 

zekerheden behartigt. Stichting Eendracht Obligatiehouders TRE treedt op als intermediair 

(intermediair is de vertegenwoordiger van de obligatiehouder en houder van de zekerheden 

ten behoeve van de obligatiehouder) voor de obligatiehouder. 

Statutaire zetel: Voorburg, Den Haag KvK: 27341929 

ABN-AMRO banknr.: 60.61.74.893 tnv Stichting SEO-TRE 

[IBAN: NL92ABNA0606174893, BIC: ABNANL2A] 

 
 

Opleiding 

•  
MBO  

Talen 
• Duits, Engels 



 

 

Website: 

https://vasarosbec.weebly.com/?fbclid=IwAR0JQyZx2RWdZov55hGGA_455p8PNMp6JV5BkrRrQN6T

MWFAP5FvqRQhjrE 

 

 

 
 

Gerard Paus aan ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs 
17 maart 2013 ·  

Al het geld zal verdwijnen. 

De confisquatie is zelfs bij wet geregeld. Zie http://boinnk.nl/…/is-ons-allen-dit-bekend-en-zijn-wij-
erv…/ 
Het enige wat er moet gebeuren is dat er een crisis in het leven geroepen wordt (en die is zo 
verzonnen) en dan treedt deze wet in werking. 

Het spel is telkens weer; je laat mensen in een gemeenschappelijke pot storten in de veronderstelling 
dat ze het voor zichzelf doen. Vervolgens roof je de pot leeg. 

Voorbeeld: Denk aan belastinggeld wat is aangewend om nutsvoorzieningen (telefoonnetwerk, 
water, elektriciteit, trein) aan te leggen. Daarna zijn diezelfde voorzieningen voor een habbekrats 
verkocht (privatisering heet dat) waarna ze ineens voor veel te veel geld en vaak met slechtere 
kwaliteit worden aangeboden. Voor uw begrip; dezelfde mensen die het voor het zeggen hebben over 
regeringen, hebben het ook voor het zeggen over deze geprivatiseerde ondernemingen. Dit spel is in 
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veel landen gespeeld. 
Een informatieve en kwalitatieve documentaire daarover is Catastroika 
( http://www.youtube.com/watch?v=zCGSiqow9k4 ) 

U denkt misschien dat een regering de hoogste macht is. Maar nee, regeringen hebben leningen 
afgesloten bij banken die in privé bezit zijn, waardoor de eigenaars van die banken de werkelijke 
machthebbers zijn. Wie het geld heeft bepaalt wat de spelregels zijn. De koers, het beleid. Althans, dat 
is de gangbare gedachte. 
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