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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 12 april 2018 19:04
Re: Lidmaatschap VERON JCJ van Alphen

Haselunne, 12 april 2018
Geachte heer Wösten,
Graag verzoek ik u de inhoud van het bezwaar kenbaar te maken zodat ik me
daartegen kan verdedigen. Graag wil ik weten wie er bezwaar heeft ingediend.
Ik verzoek u mij te informeren op welke termijn het bezwaar door het HB
onderzocht zal worden en op welke termijn ik een antwoord mag verwachten.
Ik zie geen aanleiding om mijn aanmelding in te trekken en zeg alvast toe,
indien nodig, gebruik te zullen maken van een beroep bij de beroepscommissie.
Mocht alsnog blijken dat ik geen lid kan worden wil ik mijn contributie die ik
betaald heb terug claimen.
Met vriendelijke groet,
73's, Hans PA0EHG
My favourite operation in Ham radio is weak signal
In quality mode I have heard way too many non quality conversations
visit www.pa0ehg.com
----- Original Message ----From: Secretaris VERON HB
To: h.v.alphen@t-online.de
Sent: Thursday, April 12, 2018 5:04 PM
Subject: Lidmaatschap VERON JCJ van Alphen

Best, 12 april 2018

Geachte heer van Alphen,
Er is bij het HB bezwaar binnen gekomen tegen uw toelating tot het lidmaatschap van de VERON. In
afwachting van een daarover te nemen besluit door het HB bent u daarom geen lid van de VERON.
Mocht u hierin aanleiding zien om uw aanmelding alsnog in te trekken, dan vernemen wij dat graag per
omgaande.
Met vriendelijke groeten,
J.H.M. Wösten PA0ERC
Algemeen secretaris

16-5-2018

Pagina 2 van 2

“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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