
 
Hans v Alphen  

Van: "Hans v Alphen" <h.v.alphen@t-online.de>
Aan: <postmaster@veron.nl>
Verzonden: woensdag 18 april 2018 15:23
Onderwerp: Re: Smaad: Aanmelding als lid van de VERON en de komende VR
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Ik heb van diverse afdelingen de bevestiging dat post die ik hen gestuurd  
heb niet is aangekomen. 
 
Het is me niet met zekerheid bekend, maar zelfs het weren van SPAM 
berichten  
lijkt me dat de VERON ook niet mag doen, tenzij dat de gebruikers met 
VERON  
een overeenkomst hebben dat VERON SPAM mag weren. 
 
73's,  Hans PA0EHG 
 
My favourite operation in Ham radio is weak signal 
visit www.pa0ehg.com 
 
----- Original Message -----  
From: "VERON PostMaster" <postmaster@veron.nl> 
To: "Hans v Alphen" <h.v.alphen@t-online.de> 
Sent: Wednesday, April 18, 2018 3:09 PM 
Subject: Smaad: Aanmelding als lid van de VERON en de komende VR 
 
 
> Geachte heer van Alphen, 
> 
> U schrijft: "De VERON mail forwarding service lijkt gebruikt te worden 
om  
> mails die mogelijk minder populair zijn te weren." 
> 
> Ik ben al ruim 10 jaar VERON PostMaster. Verantwoordelijke voor de  
> genoemde mail forwarding. In kan u garanderen dat binnen de VERON 
allÃ©Ã©n  
> SPAM berichten worden geweerd. Uw communicatie is altijd, onbeperkt, 
 
> integraal en onvertraagd doorgestuurd aan alle door u geadresseerde  
> personen en groepen. 
> 
> Ik eis van u dat u onmiddellijk uw smadelijke opmerking publiekelijk 



terug  
> neemt. 
> 
> --- 
> 
> Hoogachtend, 
> 
> Ing. Johan C. Evers (PE1PUP) 
> VERON PostMaster 
> VERON ICT Werkgroep 
> 
> VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in 
Nederland) 
> https://www.veron.nl/ 
> 
> 
> Hans v Alphen schreef op 17-04-2018 11:55: 
>> Het lijkt erop dat deze mail die eerder gestuurd is u mogelijk niet 
>> bereikt heeft daarom nu opnieuw gestuurd. 
>> De VERON mail forwarding service lijkt gebruikt te worden om mails 
die 
>> mogelijk minder populair zijn te weren. 
>> 
>> Ik zou het zeer op prijs stellen als u een bevestiging stuurt van 
>> ontvangst en de inhoud van deze mail nog voor de komende VR intern 
met 
>> uw bestuur wil bekijken. 
>> 
>> 73's,  Hans PA0EHG 
>> 
>> My favourite operation in Ham radio is weak signal 
>> visit www.pa0ehg.com [1] 
>> ----- Original Message ----- 
>> FROM: Hans v Alphen 
>> TO: a67 ; a66 ; a65 ; a64 ; a63 ; a62 ; a61 ; a60 ; a59 ; a58 ; a57 ; 
>> a56 ; a55 ; a54 ; a53 ; a52 ; a51 ; a50 ; a49 ; a48 ; a47 ; a46 ; a45 
>> ; a44 ; a43 ; a42 ; a41 ; a40 ; a39 ; a38 ; a37 ; a36 ; a35 ; a34 
>> SENT: Friday, April 13, 2018 4:49 PM 
>> SUBJECT: Aanmelding als lid van de VERON en de komende VR 
>> 
>> Geacht VERON afdelingsbestuur of andere belanghebbende, 
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>> 
>> Enigszins verwonderd heb ik kennis genomen van het bezwaar dat 
iemand 
>> binnen VERON heeft gemaakt tegen mijn toetreding als nieuw lid van 
de 
>> VERON. Omdat ik verwacht dat ik niet van het HB te horen krijg wie 
>> bezwaar heeft gemaakt rest mij niets anders dan alle mij bekende en 
>> benaderbare amateurs te mailen met de vraag zoals hieronder gesteld. 
>> 
>> Heb jij bezwaar aangetekend bij de VERON secretaris tegen mijn 
>> toetreding als nieuw lid van de VERON. Zo ja dan wil ik je graag 
>> vragen waarom je bezwaar hebt gemaakt en met welke redenen het 
bezwaar 
>> onderbouwd is. 
>> Als je geen bezwaar hebt ingediend verzoek ik je dat even te laten 
>> weten, als je wel bezwaar hebt ingediend zou ik graag weten met welke 
>> reden. 
>> 
>> Bijgaand de mededeling van de secretaris van de VERON met daarin 
het 
>> aangekondigde opschorting van mijn lidmaatschap. 
>> 
>> Een en ander heeft als consequentie dat ik niet deel kan nemen aan de 
>> komende VERON VR. 
>> Ik stuur u  daarom mijn visie en mijn informatie over de pogingen 
>> welke ik ondernomen heb om de VERON en DKARS samen te 
brengen. Ik geef 
>> U verder mijn visie op de diverse voorstellen welke ter tafel van de 
>> VR zullen komen. 
>> 
>> Ik verzoek u vriendelijk ook te kijken naar de mail van de algemeen 
>> secretaris waarin hij me verzoekt als ik daartoe aanleiding zou zien 
>> om mijn aanmelding alsnog in te trekken. Uit het door mij verstuurde 
>> antwoord aan de algemeen secretaris moge duidelijk zijn dat ik dat 
>> niet wens te doen. 
>> 
>> Jammer dat iemand binnen de VERON aanleiding heeft gehad en een 
>> mogelijkheid aangrijpt om mijn aanwezigheid tijdens de VR te 
>> verhinderen. Het moet duidelijk zijn dat dit niet het laatste is en 
>> dat ik strijdvaardig door zal gaan in het proberen mijn doelstelling 
>> te bereiken. 
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>> 
>> Mijn doelstelling is dat het amateurisme in Nederland weer opbloeit, 
>> geen last of verdere schade oploopt door onderlinge vete's tussen 
>> besturen die over de hoofden van donateurs en leden uitgevochten 
>> worden. Een beter werkend en vooral veel actievere vereniging die veel 
>> meer doet aan de bevordering van het zendamateurisme in Nederland. 
>> Daarbij staat wat mij betreft los in welke organisatorische vorm dat 
>> zou moeten maar is de randvoorwaarde dat er samengewerkt wordt in 
>> plaats van te strijden en machtsspelletjes te spelen. Mijn voorlopige 
>> opschorting van het lidmaatschap zie ik als zo'n machtsspel. Ik hoop 
>> dat u als delegatie naar de VR mijn opmerkingen serieus wil doornemen 
>> en waar u dat wenst wil overnemen tijdens de VR. 
>> 
>> Ik wens de afdelings delegaties een goede en zinvolle VR toe en wens u 
>> allen sterkte en vooral wijsheid toe. 
>> 
>> 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 [2] 
>> 
>> Links: 
>> ------ 
>> [1] http://www.pa0ehg.com 
>> [2] http://www.pa0ehg.com/  
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