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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Re: Multinationals - banken verhogen EU-budget NL voor bouwen DictatuurNL 
1 bericht

Secretariaat VEBAN <info@veban.nl> 26 februari 2018 om 12:17
Aan: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Hierbij verzoek ik u nogmaals om dit adres van uw maillijst te verwijderen.
Dit is de laatste waarschuwing. 

Indien ik nog eenmaal bericht van u ontvang, zal ik dat melden bij ACM. Ongewenste berichten
verspreiden zonder toestemming van de ontvanger is namelijk verboden.

Met vriendelijke groet,

VEBAN 
Printerstraat 22 
1033 RT Amsterdam 
www.veban.nl

Volg ons ook op Twitter, LinkedIn en Facebook!

Van: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 
Verzonden: zaterdag 24 februari 2018 07:49:01 
Aan: info@banktencate.nl 
CC: media-nl@shell.com; mediarelations@klm.com; consumenten@kifid.nl; redactie@studenten.net;
redactie@passendonderwijs.nl; Redac�e NU.nl; redactie@buitenhoftv.nl; secretariaat@vissersbond.nl;
secretaris@vlieghinder.nl; persvoorlichting@tweedekamer.nl; pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl;
pers@fvd.nl; Na�onaal Ouderenfonds; perscontacten@huurcommissie.nl; persvoorlichting@aedes.nl;
persvoorlichting@nvwa.nl; info@zeehaven.nl; info@zandvoort.nl; info@wijzijnproud.nl;
info@detailhandel.nl; info@de-mare-scholen.nl; info@defensiebond.nl; pers@demedischspecialist.nl;
karel.verhoeven@standaard.be; Loket Onderwijsinspec�e; onderwijs@digiloket.nl;
mediarelations.rotterdam@unilever.com; info@energie-nederland.nl; info@diekstravanderlaan.nl;
info@mensenrechten.be; info@knb.nl; info@khn.nl; info@nvsa.nl; info@nvve.nl;
hendriks@richardkorver.nl; investor.relations@philips.com; media.relations@akzonobel.com; Secretariaat
VEBAN; legal@asml.com; ondernemers@ondernemersinbedrijf.nl; ingrid@wongworks.nl;
j.scherphuis@hetnet.nl; Washington field; fsb@fsb.ru; Chinaemb_nl; communicatierijk@minaz.nl;
visa_leg@iranianembassy.nl; Embjapan; emb_nl@mfa.gov.ua; emb.hague@mfa.no;
emb.lahaya@maec.es; iac@ieb-ipa.org; webmaster@africa-union.org; Werkenbij Defensie 
Onderwerp: Mul�na�onals - banken verhogen EU-budget NL voor bouwen DictatuurNL
 
Ambassades, RepubliekNL, 

Multinationals - bedrijven - scholen steunen Dictator Markrutte.
Doordat de media weigert de ICC-RNL waarheid aan het volk uit te leggen.

Hierdoor gaat NL nog meer geld kado geven aan de EU, terwijl wij
als Burger hiervan weinig terugzien. 

In RepubliekNL is geregeld dat Holland ZELF alle controle houdt over 
geld dat wij als NL     kado willen geven aan het Buitenland.

  https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/wet.html

Heel de UN weet dat deze RNL-wetten rechtsgeldig zijn, dus Dictator Rutte
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wordt gechanteerd om meer geld weg te geven. 

NL raakt Bedrijven kwijt door DNL.

--  

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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