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Aan afdelingsbesturen van de VERON 

              t.a.v. de betreffende secretaris 

 c.c.  secretaris@veron.nl 

                      Hamnieuws.nl 

Kralendijk, 28 maart 2018 

Betreft: Diverse aantijgingen aangaande DKARS door het VERON HB 

Geachte VERON afdelingsbestuurders, 
 
Wij willen u graag informeren over ons standpunt betreffende de inhoud van de bijlagen bij deze email. 

Wij hebben op legale wijze kennis genomen van een memo d.d. 10-1-2018 met kenmerk 20180110-001van het HB aan 
de afdelingen. Hierin wordt naar onze mening ongegrond en ongefundeerd gesproken over de DKARS, haar 
medewerkers en haar activiteiten, dit in een vorm die wij als smadelijk en beledigend opvatten, niet radio amateur 
waardig. 

Doordat deze memo openbaar is gemaakt is de DKARS daarmee wel degelijk partij in deze geworden. 

Aangaande de inhoud van de genoemde memo menen wij recht te hebben op uitleg van het HB. 

In het kader van het VR-voorstel 13 van de afdeling Leiden, waarmee tot een onderhoud tussen VERON en DKARS 
wordt opgeroepen, opdat de verstandhouding tussen beide organisaties verbetert, willen wij het volgende opmerken. 
Helaas profileert dit VERON bestuur zich met deze (re-)acties niet als een serieuze en respectvolle gesprekspartner, 
zoals blijkt uit de bijlagen.  

Dit neemt overigens niet weg dat wij van het huidige bestuur wel een inhoudelijke reactie willen ontvangen op de 
door ons gestelde vragen. 
 
Wij rekenen op de (re-)acties van de afdelingen op de verenigingsraad van 21 april in deze aangelegenheid en hopen 
dat deze leiden tot structurele verbeteringen die de amateur wereld echt samen brengt en verder helpt.  

Wij behouden ons overigens alle rechten voor. 

Erop vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd teken ik met vriendelijke groeten, 

        

Peter de Graaf,      
secretaris van de DKARS.     
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Datum 10-01-2018 
Plaats Almere 
Betreft dkars 
Kenmerk 20180110-001 
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Aan de voorzitter en het hoofdbestuur van de  

              VERON 

              t.a.v. de heer Remy Denker 

 Per email: pa3agf@gmail.com 

                                 secretaris@veron.nl 

 

             Kralendijk, 14 januari 2018 

Geachte heer Denker, geacht VERON bestuur, 

Uw brief met kenmerk 20180110-001 van 10 januari 2018 aan de Afdelingsbestuurders van de VERON,  
is onder onze aandacht gebracht. 
 
Voor zover de inhoud DKARS betreft het volgende: 
Wij zijn ontdaan en verbaasd over de inhoud, die naar onze mening kant noch wal raakt. 
Noch het bestuur noch personen namens het bestuur van DKARS hebben acties ondernomen zoals door u 
wordt beschreven. 

· Graag vernemen wij van u welke personen namens de DKARS  de officials van de VERON benaderd 
zouden hebben. 

· Tevens verzoeken wij u de originele e-mail ter hand te stellen waarin bedreigingen worden geuit. 

Wij willen hierbij benadrukken dat wij een constructieve samenwerking met de VERON en ook met de VRZA 
na streven.  
 
Tot nog toe hebben wij op onze verzoeken helaas enkel afwijzende reacties ontvangen van de VERON. 
 
Uw antwoord zien wij graag op korte termijn tegemoet. 

Met vriendelijke groet en van harte tot samenwerking bereid, 

Bestuur DKARS, 

 
 
Peter de Graaf, 
secretaris. 
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Aan de voorzitter en het hoofdbestuur van de  

              VERON 

              t.a.v. de heer Remy Denker 
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             Kralendijk, 13 maart, 2018 

 
Geachte heer Denker, geacht VERON bestuur, 
 
Op onze brief van 14 januari jongstleden aangaande diverse aantijgingen jegens de DKARS mochten we tot 
op heden nog geen reactie ontvangen. 
Wij willen nogmaals onder de aandacht brengen dat wij deze kwestie hoog opnemen en nu  graag uiterlijk 
voor 24 maart aanstaande een reactie wensen te ontvangen. 
 
Zo niet, dan behouden wij ons altijd alle rechten voor. 
 
In afwachting van uw reactie, teken ik met vriendelijke groet, 
 
 
Peter de Graaf, 
secretaris van de DKARS, 

 
 
Peter de Graaf, 
secretaris. 
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Onderwerp: RE: Brief DKARS ivm diverse aan jgingen
Van: "Secretaris VERON HB" <secretaris@veron.nl>
Datum: 25-3-2018 17:31
Aan: <pa3cnx@gmail.com>

Geachte heer de Graaf,

Uiteraard gaan wij niet in op de inhoud van uw schrijven van 14 januari jl.
Het is nogal aanmatigend van uw stichting dat zij meent de VERON ter verantwoording te moeten roepen
voor een brief die uitsluitend bestemd is voor interne correspondentie binnen de VERON‐organisatie (en dus
niet voor uw stichting of anderen buiten de VERON) en waar niet eens in staat wat u uitgelegd wilt hebben.
Het valt ons op dat uw brief van 13 maart jl. ook weer eens in intimiderende bewoordingen is gesteld.

Namens het VERON hoofdbestuur,

Met vriendelijke groeten,

J.H.M. Wösten
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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