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Hans v Alphen
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Hans v Alphen" <h.v.alphen@t-online.de>
"Secretaris VERON HB" <secretaris@veron.nl>
donderdag 19 april 2018 11:59
Wraking van het HB

Haselunne 19-4-2018,
Aan het VERON HB,
Naar aanleiding van uw rondschrijven aan de afdelingen heden ochtend en
het uitblijven van een antwoord op mijn gestelde vraag het volgende.
Uit het gesprek dat ik gister gevoerd heb met de heer Albert Bloeming
PA0ABE van de afdeling A11 heb ik de coupe ontmaskerd waar het HB achter
schuil wenst te gaan. De heer Bloeming heeft mij verklaard dat hij het bezwaar
tegen mijn lidmaatschap heeft ingediend met als reden hoor en wederhoor
met het VERON HB. Zoals verwacht mag worden van een trouw VERON
bestuurder heeft Hr Bloeming u van deze ontmaskering op de hoogte
gebracht.
Omdat ik nog nooit in de afdeling A11 op bezoek ben geweest en ook
persoonlijk nog niemand ken uit deze afdeling is het wel erg merkwaardig dat
er aanleiding binnen die afdeling is om al op voorhand een bezwaar tegen
toetreding in te dienen. Het is duidelijk dat het veroorzaakt wordt door het hoor
en wederhoor met het HB. Ook staan er in het bezwaar zaken waarvan het
afdelingsbestuur zonder inmenging van het HB nooit weet zou hebben gehad.
Daardoor is het HB niet langer als onafhankelijke partij te beschouwen en is
het HB ook bij wet, niet onafhankelijk om een oordeel te vormen of het
bezwaar terecht is ingediend. In de rechtszaal heet zoiets wraking van de
rechter, dat wens ik bij deze te doen bij het HB.
De zaak doorverwijzen naar de beroepscommissie is nog te vroeg want ik heb
recht volgens de wet op een beoordeling en eventueel daarna op een hoger
beroep. Omdat in de statuten niet geregeld is hoe omgegaan wordt met een
bezwaar waar het HB niet onafhankelijke is, verzoek ik het HB een
onafhankelijke groep amateurs in te stellen die de beoordeling moet gaan
doen. Op de samenstelling van die groep moet uiteraard ook een beoordeling
plaatsvinden of deze onafhankelijk genoeg is.
In vervolg op het geheel ben ik van mening dat VERON met haar E-mail
forwarding service strijdig handelt met de telecomwet, omdat mails
tegengehouden worden zonder dat er een gebruikersovereenkomst is
afgesloten met de gebruikers van deze service. Gebruikers dienen
nadrukkelijk toestemming te geven voor het tegenhouden van E-mail die als
ongewenst wordt beschouwd.
Uw eigen VERON postmaster heeft gister per e-mail toegegeven dat
ongewenste mails worden tegengehouden. Naast dat heb ik van meerdere
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afdelingen bevestiging dat mails die verstuurd zijn naar hen nooit aankomen.
Omdat uw mail forwarding service strijdig is met de wet geef ik u vanaf 12 uur
lokale tijd 19-4-2018 maximaal 24 uur de tijd om per direct deze service stop
te zetten. Als dat niet gebeurd zal ik overwegen aangifte te doen van
schending van de telecomwet.
Hoogachtend,
Ing. JCJ v Alphen PA0EHG

73's, Hans PA0EHG
My favourite operation in Ham radio is weak signal
visit www.pa0ehg.com
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