
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ZORG rond Passendonderwijs Fwd: SWVVO = criminele organisatie :

Re: MBOraad corrupte criminele lobby

Datum:Mon, 8 May 2017 13:55:02 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:meldpunt@igz.nl, piaf@pressenza.com,

info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl, info@mijnkinderarts.nl,
redactie@nu.nl, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>,

info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl, info@honoreadvocaten.nl,

r.buis@verzekeraars.nl, webredactie@juridischloket.nl,
info@rassers.nl, secretariaat@alliedadvocaten.nl,

info@schenkeveldadvocaten.nl, info@devos.nl, info@knb.nl, info@bl-

advocaten.nl, info@hiil.org, info@provincie-utrecht.nl, info@d66.nl,
info@pvda.nl, receptie@groenlinks.nl, info@vvd.nl, info@ftm.nl,

sp@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, pers@fvd.nl,
post@noord-holland.nl, zuidholland@pzh.nl

IGZ, NZA, Kinderartsen, DSW, Ombudsman, PGB, Sociale alliantie, 

Onderwijsadvocaten,

Ik kan niet goed inschatten welke samenwerkingsverbanden er

bestaan tussen ZORG en Passend Onderwijs.

Ik ben woedend!

Terwijl ik met de dood word bedreigd door politici - rechters - politie

geef ik het Onderwijs een juridisch dossier waarmee zij

hun persoonlijke Arbiedsomstandigheden - Inkomen kunnen verbeteren.

Deze bewijsstukken worden ontvangen 'door debielen achter een

emailadres
en juridische constructies worden niet doorgegeven aan Docenten'.

Veel Onderwijs-lobbyclubs blijken nu Oplichters te zijn!

Het is dus geen wonder dat Docenten aan Burnout leiden.

Organisaties die nu wel accepteren dat NL volgens de Letter van de wet een
Republiek is per18nov2016... moeten SWVVO stoppen.

Dit Samenwerkingsplatform Passend Onderwijs is een criminele gruwelclub.

DesireeStokkel

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:SWVVO = criminele organisatie : Re: MBOraad corrupte criminele

lobby

Datum:Mon, 8 May 2017 13:35:26 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,

onderwijsbureau@tabijn.nl, info@poraad.nl, Info <info@mboraad.nl>,
info@njr.nl, info@kopwerk.nl, vacature@vacatures-in-het-

onderwijs.nl, obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, info@de-

mare-scholen.nl, info@aob.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
info@kennispleingehandicaptensector.nl, pers@steunbartimeus.nl,

info@mendelcollege.nl, nmv-secretariaat@montessori.nl,

bakker@vereniginghogescholen.nl, cjcorstanje@archipelscholen.nl,
info@scholengroepholland.nl, info.isobbureau@isobscholen.nl,

info@burgemeesters.nl, info@vrijeschoolutrecht.nl, info@tov-

utrecht.nl, info@jeugdzorgnederland.nl

Onderwijsinspectie, MinOCW, Scholen, Jeugdzorg,

Niet meer samenwerken met SWVVO,

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Deze organisatie zoekt niets uit en is niet van plan om Juridisch correct

te werken.

Personeel is overduidelijk  een onvolwassen lobby-club,

Juridisch Lui, gewetensloos en het zijn OPLICHTERS.

Dit is dus een Schoolbestuur - Platform dat de Arbeidsomstandigheden en

Inkomens
van docenten in het Passend Onderwijs moedwillig verslechterd.

Kine de Weerd,

U heeft mijn website met rechtsgeldig juridisch bewijsmateriaal nooit
bekeken!

U bent schuldig aan folteren, met als doel te doden.
Ik kan u in de gevangenis van het ICC zetten, omdat het verboden is

met politici samen te werken die juridisch aantoonbaar burgers folteren-

doden.

Uw gedrag is een schande voor het Onderwijs.

U boycot informatie voor Docenten, die niet wel willen weten welke
juridische fouten zij maken....

U bent degene die er voor zorgt dat docenten in het Passend Onderwijs
en veel te grote klassen moeten lesgeven - een burnout krijgen - en het
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Onderwijs verlaten.

Ik mag van u enige intelligentie verwachte.

Iedereen kan zien 'wie ik email' omdat de Onderwijs-problematiek

voortkomt uit een zeer zwaar diep beschadigende juridische fout

in de relatie tussen Burger - Onderwijs - Parlement - Koningshuis-
Rechtspraak.

Denkt u werkelijk dat ik internationaal - in oorlogsgebied - kan beweren
dat ik InterimMinisterPresident ben.... via Ambassades - EU - VN...

als dit een leugen is?

Als ik zou liegen, was ik in het openbaar lang geleden 'voor gek gezet en

gearresteerd'.

SWVVO moet worden opgeheven!

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Re: MBOraad corrupte criminele lobby Re: Energiekosten Laagste

inkomens hoog door kwaadaardige lobby
Datum:Mon, 8 May 2017 12:37:02 +0200

Van:Kine de Weerd <vereniging.swvvo@gmail.com>

Aan:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Mevrouw Stokkel,

Eens dat uw mail aardig was om 1x te ontvangen maar dat het vervelend wordt als

deze vaker worden ontvangen. Temeer omdat deze bol lijken te staan van uw
eigen frustraties. Mijn advies is om uw energie positiever en effectiever op een

andere manier te benutten.

Met vriendelijke groet,

mw. Kine (A.A.) de Weerd, bestuursondersteuner

Platform Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs
Bereikbaar: maandag en woensdag

T  06-519 36 727
E  vereniging.swvvo@gmail.com

W www.samenwerkingsverbandenvo.nl

A  Fazant 14, 1713 SG Obdam

about:blank
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Op 25 april 2017 om 13:16 schreef destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>:

Dit bedoel ik met 'Onderwijs lobby verslechtert zelf arbeidsvoorwaarden

+ inkomen Docenten'.

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:MBOraad corrupte criminele lobby Re: Energiekosten Laagste
inkomens hoog door kwaadaardige lobby

Datum:Tue, 25 Apr 2017 12:53:07 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Info <Info@mboraad.nl>, Stichting leerKRACHT <info@stichting-

leerkracht.nl>, info@mendelcollege.nl, onderwijs@digiloket.nl,

info@onderwijsadvies.nl, info@marcantonderwijs.nl,
nmv-secretariaat@montessori.nl, info@vrijeschoolutrecht.nl,

info@jobmbo.nl, info@burgemeesters.nl, Loket Onderwijsinspectie

<loket@onderwijsinspectie.nl>, juridisch@thuiswinkel.org,
nibud@nibud.nl, pers@acm.nl, info@poraad.nl,

redactie@tweakers.net, redactie@passendonderwijs.nl,

onderwijsbureau@tabijn.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
bakker@vereniginghogescholen.nl, info@windesheimflevoland.nl,

emma.daltonschool@vivente.nu, lsvb@lsvb.nl, LAKS

<lidworden@stemlaks.nl>, redactie@studenten.net,
obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, ivdbrand@roctilburg.nl,

h.verweij@vakcentrum.nl, info@vo-raad.nl, info@aob.nl

MinOCW, Onderwijsinspectie, Scholen,

De MBOraad bewijst nu dat zij moedwillig op een criminele wijze lobbyen

met de politiek;  en dat scholen / docenten hiervan de dupe zijn.

Door de mentaliteit die de MBOraad nu bewijst,

worden dus de Arbeidsomstandigheden van Docenten verslechterd.

De MBOraad weigert:

een nieuwe juridisch correcte economie voor  Republiek NL te
bouwen

docenten te helpen aan minder bureaucratie en een beter inkomen.

Doordat emailadressen van Onderwijs-organisaties bemand worden

door Luie - niet intelligente personen - die niet met
hun baas overleggen... verslechtert het werk in het Onderwijs.

DesireeStokkel

about:blank
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Op 25-4-2017 om 11:44 schreef Info:

Beste mevr Stokkel,

Wilt u aub stoppen met het versturen van deze onzin mailtjes 1 keer is leuk nu

word het vervelend

Met vriendelijke groet,

receptioniste
bedrijfsvoering

0348 - 75 35 00

receptioniste@mboraad.nl

www.mboraad.nl

 

"Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen"

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 25 april 2017 11:11

Aan: knaw@knaw.nl; k.vaneerde@minocw.nl; info@schokkend-groningen.nl;

communicatie@nhg.nl; huurdersverenigingbrederode@gmail.com;
nibud@nibud.nl; pers@acm.nl; info@ltonoord.nl; info@detailhandel.nl;

info@khn.nl; info@knb.nl; communicatierijk@minaz.nl; legal@asml.com;

media.relations@akzonobel.com; info@veb.net; secretariaat@veuo.nl;
scherrenburg@vnoncw-mkb.nl; pers@acm.nl; klachtencoordinator@afm.nl;

fsb@fsb.ru; washington.field@ic.fbi.gov; armeewaffen@vtg.admin.ch;

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de; info@taxjustice.nl; info@poraad.nl;
obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl; nmv-secretariaat@montessori.nl;

info@vrijeschoolutrecht.nl; onderwijs@digiloket.nl; info@onderwijsadvies.nl;

redactie@passendonderwijs.nl; info@windesheimflevoland.nl; info@anvr.nl;
meldpunt@igz.nl; Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>; Info

<Info@mboraad.nl>; info@zeehaven.nl; woordvoering@knp.politie.nl;

info@burgemeesters.nl; mediarelations@klm.com; media-nl@shell.com;
mediarelations.rotterdam@Unilever.com; investor.relations@philips.com;

administratie@zzp-nederland.nl; info@broodfonds.nl;

M.Cheret@reclassering.nl; info@presentyourstartup.nl; youngstartup@vps-
nl.com; info@njr.nl; hendriks@richardkorver.nl; info@teurlingsellens.nl;

knoops-advocaten <office@knoops.info>; info@sapadvocaten.nl; info@nvsa.nl;

antoinette.collignon@legaltree.nl; info@mv-advocaten.nl; info@vandergoen.nl;
info@amsadvocaten.nl; info@hertoghsadvocaten.nl;

communicatie@politieacademie.nl; ibb@politiebond.nl;

persvoorlichting@vc.fnv.nl; afmp@afmp.nl; redactie@tweakers.net;
M.Cheret@reclassering.nl; info@gevangenenzorg.nl

Onderwerp: Energiekosten Laagste inkomens hoog door kwaadaardige lobby

Republiek - ondernemers,

about:blank
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De Lobby van Nederland regelt moedwillig dat de Laagste Inkomens

de hoogste Energielasten hebben.

Zij blijven het 100% criminele parlement - rechtsysteem steunen,

voor persoonlijk gewin.

Republiek NL regelt dat de burger BI- woontoeslag 300 euro krijgt,

maandelijks.

In ruil hiervoor moeten de Koper van een Huis of de Verhuurder van een Huis

deze woning onderhouden.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/

wet.uitkering.basisinkomen.republieknl.2017.wubr.opruimwet.7..pdf

Dit betekent dus dat zowel de Koper of Verhuurder woningen wel
Energie-zuinig kunnen maken.

Milieudefensie - FNV - Woonbond zijn leugenaars en etters

die lid van de Elite-moordenaarsclub willen blijven.

With regards,

DesireeStokkel
donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik
InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement -
Koningshuis gezamenlijk

about:blank
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burgers folteren - doden.
Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL

ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident
niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement
& Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de
Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert

samen te werken met
parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan

het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even
juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-
nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2
/4/56243847/constitution.republic.nl.2014.

2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.

13jan2016.pdf

Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend

bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt
u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender te informeren door het

bericht te retourneren. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kan de

MBO Raad niet garanderen dat dit bericht correct, volledig en tijdig overkomt.
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