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Best, 13 mei 2018 

  
Geachte heer van Alphen, 
  
Van het bestuur van afdeling 11 Zuid-Oost Drenthe heeft het VERON HB na publicatie in Electron op tijd 
bericht ontvangen dat het afdelingsbestuur bezwaar maakt tegen toetreding van u, J.C.J. van Alphen, 
PA0EHG, als lid van de VERON. 
Het afdelingsbestuur werd gealarmeerd door een e-mail-bericht van u d.d. 5 april 2018, waarin u verzoekt 
om afgevaardigde van de afdeling te mogen zijn, zonder dat u van standpunten van de afdeling iets 
bekend is en met de mededeling dat u ook een afdelingsvergadering niet zal bijwonen. Uit dat bericht 
blijkt dan ook dat het er u niet zozeer om gaat om de afdeling op de VR te vertegenwoordigen, als wel om 
daar uw eigen ideeën uit te dragen. 
Het afdelingsbestuur geeft in het bezwaar aan daar weinig voor te voelen en bezwaar te maken tegen uw 
toetreding als lid omdat u de afdeling wil gebruiken voor uw eigen doeleinden en dat dit zal leiden tot 
onrust, machtsspelletjes en zal gaan zorgen voor veel negatieve energie en onnodige spanningen binnen 
de vereniging. 
  
Het HB heeft het bezwaar behandeld en geconstateerd dat uw verdere acties helaas hebben geleid tot 
bevestiging van de aannemelijkheid van het door het afdelingsbestuur aangevoerde bezwaar, gebaseerd 
op de volgende feiten: 
Blijkens uw publicatie op Hamnieuws d.d. 1 april 2018 heeft u een tiental afdelingen benaderd over een 
zogenaamd conflict VERON-DKARS en belichtte u daar uw streven om het HB naar huis te laten sturen 
omdat u het met het beleid niet eens bent. 
Na door het HB er van in kennis te zijn gesteld dat er bezwaar is gemaakt tegen uw toetreding als lid, 
heeft u in een e-mail aan alle afdelingen gestuurd, met de vraag wie het bezwaar heeft gemaakt en met 
toezending van een tekst die uw ideeën beschrijft, om de VR te bewegen deze te realiseren, inhoudende 
onder meer aantijgingen en insinuaties in de richting van het HB. 
Door uw acties stelde u vast dat het bezwaar van het bestuur van afdeling Zuidoost Drenthe kwam. Als 
gevolg van uw acties was er nogal wat commotie ontstaan en het HB ontving bovendien een e-mail van u 
waarin u onder meer dreigde dat u zou trachten alle VR-besluiten ongeldig te laten verklaren of de VR uit 
te stellen. 
Het HB zag zich daardoor genoodzaakt om voor transparantie te zorgen door de afdelingsbesturen van 
het bezwaar op de hoogte te brengen. Dat kon worden gedaan omdat u zelf al in een e-mail aan alle 
afdelingsbesturen kennis had gegeven van het feit dat tegen uw toetreding bezwaar was ingediend, en 
omdat aan u door die actie ook al bekend was geworden dat het bezwaar was gemaakt door het 
afdelingsbestuur van Zuid-Oost Drenthe. Vervolgens ontving het HB een dreigement van u omdat sprake 
zou zijn geweest van een onwettige actie. Van verstrekking van persoonsgegevens is echter geen sprake 
geweest en het ging hier om een bericht van bezwaar, inhoudende een opinie van een afdelingsbestuur, 
dus een van een afdeling ontvangen bericht, waarvan het op de hoogte stellen van de afdelingsbesturen 
in dit geval in het belang van de vereniging was, rekening houdend met de ontstane commotie en 
geruchten in de vereniging. Dit is door de statuten niet verboden, er is geen privacy geschonden. 
Vervolgens heeft u ook een intimiderende email aan de afdelingsvoorzitter van Zuid-Oost Drenthe 
gestuurd, waarin ultimatums worden gesteld, insinuaties in de richting van het HB zijn gedaan, en 
bovendien de integriteit van PA0GMM in twijfel wordt getrokken. 
Ook heeft u per e-mail beschuldigingen geuit in de richting van de ICT-commissie. 
Op 28 april 2018 heeft u opnieuw een e-mail aan alle afdelingen gezonden, waarin een aantijging jegens de 
algemeen secretaris wordt gedaan. 
Op uw website heeft u foto’s geplaatst van de DB-leden en de voorzitter van afdeling Zuidoost Drenthe, 
waarmee het portretrecht volgens de Auteurswet is geschonden, terwijl daaraan onbehoorlijke teksten 



zijn toegevoegd. 
  
Het HB is van oordeel dat al deze genoemde acties van u de aannemelijkheid van het ingediende bezwaar 
onderstrepen/bevestigen en dat uw toelating als lid de samenwerking van de leden in verenigingsverband 
zal kunnen schaden.  
Het HB heeft daarom besloten het bezwaar te honoreren en u niet als lid toe te laten. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
J.H.M. (Eric-Jan) Wösten PA0ERC 

Algemeen secretaris 

  

 

 

  

“Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet 
toegestaan. De VERON sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Is het bericht niet voor u bestemd, dan wordt u 
verzocht dit aan de afzender te melden, het bericht te vernietigen, de inhoud niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. De VERON is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht of voor eventuele 
gevolgen hiervan. De VERON is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage”. 
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