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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 29 mei 2018 om 11:13
Aan: mstubenitsky@kwf.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, communicatierijk@minaz.nl, Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>,
r.buis@verzekeraars.nl, info@dsw.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@jen-npo.org, rtlnieuws@rtl.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@goededoelen.nl,
info@raadslid.nu, info@burgemeesters.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, walterlennertz@osf.nl,
info@banktencate.nl, info@nza.nl, info@c8claim.nl, onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,
info@sleepwet.nl, info@njr.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>

FIOD, DictatorMarkrutte, GoedeDoelen, RepubliekNL,
 
 
FIOD,  
 
 
KWF is criminele organisatie, die er voor KIEST om Politici & BNers in te schakelen voor /
te  assisteren bij Moord op Burgers; assisteren bij het 100% corrupt houden van de ZORG. 
 
 
 
 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:KWF = spionnenclub

Datum:Sun, 16 Sep 2012 16:13:43 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Eva Smink <ESmink@kwfkankerbestrijding.nl>

 
 
 Eva Smink,  
 
 
Zojuist heb ik een collectante van KWF aan mijn voordeur gehad. 
Zij deelde mij mee:'MW Stokkel u heeft een klacht over mij ingediend'. 
 
Ik herkende het gezicht van de vrouw wel, maar ik ken haar naam niet. 
 
Zij blijkt exact te weten wie ik ben. 
 
 
 
Ik heb haar weggestuurd. 
Zij is te amikaal...en houdt een hele administratie bij! 
Ik wil haar niet meer aan mijn voordeur hebben. 
 
Ik wil helemaal geen KWF in mijn buurt. 
 
Het is wel duidelijk dat KWF een gluiperige spionnenclub is. 
 
 
 
DesireeStokkel 
 
 
Op 14-9-2012 16:07, Eva Smink schreef: 

Beste mevrouw Stokkel,

mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl
mailto:ESmink@kwfkankerbestrijding.nl
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Via mijn collega ontving ik de onderstaande email. Dank u voor uw berichtgeving hieromtrent.

 

Ik heb het doorgegeven aan de betreffende afdeling om op te nemen met de collectant in kwestie.

 

Uiteraard is het niet de bedoeling dat u zich geschonden voelt in de privacy.

Het is ook niet gebruikelijk dat er genoteerd wordt wie er donateur is.

Dit heb ik ook gecommuniceerd aan de afdeling om te bespreken met de collectant.

Excuses voor de hinder die u hiervan ondervonden heeft!

 

Wel noteren de collectanten of mensen thuis zin, puur om de dag erop nog eens langs te gaan en niet dubbel aan
te bellen ergens en enkel de huizen langs te gaan waar iemand niet thuis was.

Dit is dus een handigheid om irritatie e.d. te voorkomen en zo weten de collectanten waar ze al geweest zijn de
dag(en) ervoor.

 

Gelukkig is dit een incident en niet de standaard werkwijze van KWF. Uw constatering heeft dus betrekking op
1 individu en niet geheel KWF/ alle KWF vrijwilligers.

Dit individu zal door de afdeling hierop geattendeerd worden en het voorval wordt besproken.

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mr. Eva Smink

Regiocoördinator 
Programma Vrijwilligers 
 
KWF Kankerbestrijding 
Delflandlaan 17 | Postbus 75508 | 1070 AM Amsterdam 
T 0205700500 | M 0621875697 | E ESmink@kwfkankerbestrijding.nl 
W www.kwfkankerbestrijding.nl

 

Naam: D. Stokkel  
Soort document: Klacht-Email  
Samenvatting: Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]  
Aan: info@cbf.nl; Publieksservice  
Onderwerp: Klacht over collectant & privacyschending

CBF & KWF kankerbestrijding,

https://maps.google.com/?q=Delflandlaan+17+%7C+Postbus+75508&entry=gmail&source=g
mailto:ESmink@kwfkankerbestrijding.nl
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http://www.twitter.com/kwf_nl
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http://www.youtube.com/kwfkankerbestrijding/
mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl
mailto:info@cbf.nl


29-5-2018 Gmail - FIOD; KWF assisteert Politici - BNers - Zorg bij stieken Doden van Burgers in NL Fwd: KWF = spionnenclub

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163ab2c6a4a1b053&s

Ik constateer dat KWF-collectanten een administratie bijhouden  
die aangeeft:  
- of een persoon thuis is  
- of die persoon doneert.

Dit vind ik een schending van  mijn privacy.

Desiree Stokkel  
donkerelaan 39  
2061 jk bloemendaal

 
 
 
 
--  
 
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 - Provincie 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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