Aan

Het bestuur van de OSF
p/a De Vennen 27
9321 HZ Peize

Nieuw Vennep, 7 mei 2015

Geacht bestuur,
In reactie op uw e-mail aan ons bestuur d.d. 16 april 2015 het volgende.
Op basis van de kandidaatstelling van onze voorzitter, de heer Zinken, voor een blanco lijst heeft u
gemeend de samenwerking- en het overleg met de VPPG per direct op te moeten zeggen.
Maar dat niet alleen. U heeft het bedrijf T-Force, welke onze website in beheer heeft, opdracht gegeven om
de site van de VPPG per genoemde datum ‘under construction’ te zetten. Daarnaast heeft u gemeend het
bedrijf Pixel Plus de opdracht te moeten geven de module voor verzending van onze digitale nieuwsbrieven
voor ons ontoegankelijk te maken.
T-Force heeft aan uw opdracht gevolg gegeven. Zo ook Pixel Plus.
Wij zullen beide bedrijven hier dan ook separaat op aanspreken.
Feitelijk betekent dit dat de VPPG door uw handelen sinds 16 april jl. niet bereikbaar is voor haar leden en
belangstellenden én dat wij geen mogelijkheid hebben onze leden per nieuwsbrief te informeren.
De motivering van uw besluit is ronduit stuitend. Op grond van artikel 4 van de Grondwet heeft iedere
Nederlander gelijkelijk recht tot lid van algemeen vertegenwoordigende organen te worden verkozen.
Dat democratisch recht wordt onze bestuursleden niet ontnomen. U maakt kennelijk bij mensen die zich
kandidaat stellen de afweging of daarmee in uw optiek de belangen van de politieke partij OSF worden
geschaad. En vervolgens neemt u het recht in eigen hand om de verenigingen, waarvan deze kandidaten
lid zijn, maatschappelijk te blokkeren. Een zeer verderfelijke opvatting in een democratie.
Wij willen u er op wijzen dat uw veronderstelling, zoals te lezen is in uw e-mail, dat de keuze van de
voorzitter een relatie heeft met zijn rol binnen het bestuur van de VPPG onjuist is. Het bestuur staat hier
buiten, maar respecteert ieders recht zich kandidaat te stellen binnen ons democratisch bestel.
U heeft met uw schrijven en uw onrechtmatige daden ons vertrouwen dan ook ernstig geschaad en wij
zullen daarom elke samenwerking met de OSF per direct beëindigen en onze leden daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen.
Wij geven u de gelegenheid binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze brief onze website, welke in
beheer is bij het bedrijf T-force, online te zetten. Hetzelfde geldt voor de module die in beheer is bij Pixel
Plus. Mocht dit niet gebeuren zal het bestuur verdere stappen ondernemen en de geleden schade bij u
verhalen.
Hierbij delen wij u tevens mede dat wij u geen toestemming geven nog langer gebruik te maken van de
door ons aan u beschikbaar gestelde adresgegevens van volksvertegenwoordigers van lokale politieke
partijen en hun bestuurders, noch van de adresgegevens van de secretariaten van lokale politieke partijen.
In afwachting van uw reactie,
namens het bestuur van de VPPG,
Ing. A.J.G. Zinken
Voorzitter
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