
 

Hans v Alphen  

Van: "Hans v Alphen" <h.v.alphen@t-online.de>
Aan: "Wilko Bulte" <wkb@xs4all.nl>; "Koos Fockens" <A21@veron.nl>
CC: "Frits" <frits.vanschubert@home.nl>; <a33@veron.nl>; <a32@veron.nl>; <a31@veron.nl>; 

<a30@veron.nl>; <a29@veron.nl>; <a28@veron.nl>; <a27@veron.nl>; <a26@veron.nl>; 
<a25@veron.nl>; <a24@veron.nl>; <a23@veron.nl>; <a22@veron.nl>; <a20@veron.nl>; 
<a19@veron.nl>; <a18@veron.nl>; <a17@veron.nl>; <a16@veron.nl>; <a15@veron.nl>; 
<a14@veron.nl>; <a13@veron.nl>; <a12@veron.nl>; <a11@veron.nl>; <a10@veron.nl>; 
<a09@veron.nl>; <a08@veron.nl>; <a07@veron.nl>; <a06@veron.nl>; <a05@veron.nl>; 
<a04@veron.nl>; <a03@veron.nl>; <a02@veron.nl>; <a01@veron.nl>

Verzonden: zaterdag 28 april 2018 16:21
Onderwerp: Re: Bezwaarschrift afdeling Emmen
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Wilko, 
 
Heb je dat verzoek om de discussie tussen betrokkenen te houden dan ook 
aan  
de algemeen secretaris gedaan toen hij ten onrrechte en tegen de regels van  
de statuten en huishoudelijk reglement een bezwaarschrift van de afdeling  
ZuidOost Drente aan alle secretarissen doorstuurde. 
Volgens mij heb je dat niet gedaan. Waarom vraag je het dan nu wel. 
Volgens mij raakt dit het beleid van VERON en de uitvoering ervan als  
geheel. 
Daar hebben dus alle afdelingen ook verantwoordelijkheid in en zouden 
dus  
betrokken moeten zijn. 
Als je niet betrokken wil zijn als afdeling hierbij wil je dus ook niet  
betrokken zijn bij het beleid van VERON, dan hou je jezelf ook niet aan de  
statuten. 
 
Als je in de statuten kijkt zie je dat Frits PA3FYS gelijk heeft met zijn  
opmerking en dat de algemeen secretaris gewoon maar doet wat hij zelf wil 
 
zonder zich ook maar iets aan te trekken van de statuten of huishoudelijk  
reglement. 
 
73  Hans PA0EHG 
 
----- Original Message -----  
From: "Wilko Bulte" <wkb@xs4all.nl> 
To: "Koos Fockens" <A21@veron.nl> 
Cc: "Frits" <frits.vanschubert@home.nl>; <a33@veron.nl>; 
<a32@veron.nl>;  
<a31@veron.nl>; <a30@veron.nl>; <a29@veron.nl>; <a28@veron.nl>;  
<a27@veron.nl>; <a26@veron.nl>; <a25@veron.nl>; <a24@veron.nl>;  



<a23@veron.nl>; <a22@veron.nl>; <a20@veron.nl>; <a19@veron.nl>;  
<a18@veron.nl>; <a17@veron.nl>; <a16@veron.nl>; <a15@veron.nl>;  
<a14@veron.nl>; <a13@veron.nl>; <a12@veron.nl>; <a11@veron.nl>;  
<a10@veron.nl>; <a09@veron.nl>; <a08@veron.nl>; <a07@veron.nl>;  
<a06@veron.nl>; <a05@veron.nl>; <a04@veron.nl>; <a03@veron.nl>;  
<a02@veron.nl>; <a01@veron.nl>; <h.v.alphen@t-online.de> 
Sent: Sunday, April 22, 2018 10:28 AM 
Subject: Re: Bezwaarschrift afdeling Emmen 
 
 
Allen, 
 
Ik herhaal mijn verzoek om deze discussie alleen tussen betrokkenen te  
voeren. 
 
Wilko 
PA1WBU 
secr A06 
 
> On 22 Apr 2018, at 10:14, Koos Fockens <A21@veron.nl> wrote: 
> 
> En als de secretaris van afdeling ZO-Drente daar nu toestemming voor 
> gegeven heeft? 
> 
> 73, 
> 
> Koos Fockens, PA0KDF 
> 
> 
>> On 22 Apr, Frits <frits.vanschubert@home.nl> wrote: 
>> Bij een ballotage wordt volgens de statuten en hh reglement alleen de  
>> betreffende afdeling waar iemand lid van wil worden ingelicht. Dat heb 
ik  
>> ondervonden en daarover in het verleden een paar hele onaangename  
>> e-mail's ontvangen van de alg. Secretaris. Wel vreemd dat hij nu afwijkt 
 
>> van de regels en dat is ongehoord en ongepast! 
>> Tegen hem moeten maatregelen worden genomen. Met twee maten 
meten kan en  
>> mag niet. Jammer dat ik niet bij de VR aanwezig kan zijn. Een motie 
van  
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>> wantrouwen lijkt me op zijn plaats. 
> 
>> Frits, PA3FYS 
>> 2e secretaris Veron afdeling Meppel 
> 
> 
>>> Op 21 apr. 2018 om 16:52 heeft Hans v Alphen <h.v.alphen@t-
online.de>  
>>> het volgende geschreven: 
>>> 
>>> Geachte afdelings bestuur, 
>>> 
>>> U heeft deze week een e-mail ontvangen van de algemeen secretaris, 
door  
>>> hem verzonden op 19 april 2018 om 07.20 CEST. 
>>> Aan die mail is toegevoegd een PDF document met de titel bezwaar 
tegen  
>>> J.C.J. van Alphen. 
>>> Het lijkt me dat u ook zal begrijpen dat het rondzenden van dit 
document  
>>> door de algemeen secretaris nooit had mogen gebeuren en bij wet 
verboden  
>>> is. 
>>> 
>>> Ik verzoek u vriendelijk het bewuste document te opnenen en dan te  
>>> klikken op eigenschappen, dit kan u in adobe reader vinden door eerst 
op  
>>> bestand te klikken en daarna op eigenschappen. 
>>> Kijk dan in het venster met document eigenschappen naar de datum 
waarop  
>>> het document gemaakt is. Kijk daarna naar de datum bovenaan het  
>>> bezwaarschrift en trek dan uw eigen conclusie. 
>>> 
>>> 73's,  Hans PA0EHG 
>>> 
>>> My favourite operation in Ham radio is weak signal 
>>> visit www.pa0ehg.com 
> 
> --  
> Secretaris A21, ARAC 
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