
Onderwerp: Re: ING foltert klant voor behoud Corruptie Moord Politici ICC- Rechtspraak
Ondernemer AnnemarievanGaal Media
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 7-12-2013 11:26
Aan: "De Financiele Cooperatie" <info@dfc.coop>

DFC,

 

 

De oprichng van de DFC bank verloopt dus via vriendjespoliek & moord.

 

U hee� nu al bewezen dat u wegiert afstand te nemen van polici, banken die burgers moedwillig

folteren & doodmanipuleren.

 

U bewijst nu dat u weigert de mensenrechtenverdragen toe te passen.

 

Elke keer als u aan talfel zit met een policus, bankier, ondernemer, vakbondsmens

of journalist.... werkt u willens &wetens mee aan het vergroten van de oorlogsbureaucrae in NL.

 

 

Desiree Stokkel

 
From: De Financiele Cooperatie
Sent: Saturday, December 07, 2013 9:38 AM
To: 'desireestokkel'
Subject: RE: ING foltert klant voor behoud Corruptie Moord Politici ICC- Rechtspraak Ondernemer
AnnemarievanGaal Media
 

Goedemorgen mevrouw Stokkel,

 

U zend ons ongevraagd informa�e waar wij niets mee kunnen en willen doen.

Het aan de kaak stellen van eventuele fouten binnen de bestaande bankwereld is niet een van onze

doelstellingen.

 

De Financiële Coöpera�e stel zich wel ten doel om, in de vorm van een coöpera�eve ledenvereniging, op een

posi�eve wijze een nieuwe bank te bouwen. Voor de leden en door de leden.

Onze leden hebben over het algemeen een posi�eve inbreng om gezamenlijk te komen tot een goed alterna�ef

voor de huidige financiële wereld.

 

Wanneer u van mening bent dat u ook hieraan een posi�eve bijdrage kunt leveren dan nodig ik u van harte uit

om ook lid te worden.

Helaas voor u kunnen en zullen wij dus niets doen met de informa�e die u ons tot op dit moment stuurt.

 

Graag wil ik u dan ook vragen om te stoppen met het zenden hiervan.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Brink

 

 

Logo liggend 2 De Financiële Coöpera�e kleiner
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P Graag deze email niet printen tenzij het echt nodig is.

 

De informa�e in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking,

vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van deze informa�e is niet toegestaan. Er kunnen geen

rechten worden ontleend aan dit e-mail bericht. Alle standpunten of opinies van de auteur geven niet noodzakelijkerwijs

die van De Financiële Coöpera�e weer. Indien u niet de beoogde ontvanger bent van dit e-mail bericht wordt u verzocht

de verzender hiervan op de hoogte te brengen.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]

Verzonden: vrijdag 6 december 2013 19:51

Aan: pers@dfc.coop

Onderwerp: ING foltert klant voor behoud Corrup�e Moord Poli�ci ICC- Rechtspraak Ondernemer

AnnemarievanGaal Media

 

Financiele Coopera�e,

 

 

 

h@p://www.youtube.com/watch?v=47UylwVH7Tw&list=TLH_r3pcN3eUF3NpbHXUOZmqF-SlThXAss

 

 

ING bewijst in een email aan mij dat zij moedwillig de Mensenrechten schenden voor behoud corrup�e en

geweldadige lobby via ICC, HCSS, Rechtspraak en Ondernemers als AnnemarievanGaal.

 

 

Ik ben klant bij ING en leg uit waarom zij niet met AnnemarievanGaal mogen samenwerken.

 

ING negeert Folterverdrag e.a. verdragen.

 

 

Ik ben klant bij ING en kan daar niet weg door schuld als WWb-gezin.

Gaal.

 

Annemarie van Gaal regelt doelbewust foltering & moord op Wwb-gezin om vervolgens grof geld te kunnen

verdienen aan adviezen over geld & armoedebestrijding op Mijngeld, nl - een website van ING - .... en tv en in de

kranten.

 

Dit is moord met voorbedachte raden op klanten van ING.

 

h@p://www.newlegalframe.com/ING.help...

 

 

 

h@p://www.desireestokkel.nl

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

From: CKA.Direc�eklachten@ing.nl

Sent: Friday, December 06, 2013 3:14 PM

To: d.e.stokkel@ziggo.nl

Cc: CKA.Direc�eklachten@ing.nl

Subject: DK 3153 Stokkel

 

Geachte mevrouw Stokkel,

 

In onderstaande e-mail uit u uw onvrede over de confronta�e die u met Annemarie van Gaal heeM gehad. Graag

reageren wij op uw e-mail.
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Onze samenwerking met Annemarie van Gaal richt zich op het beantwoorden van vragen van bezoekers op

MijnGeld.nl. Hiermee voorzien we klanten van antwoorden op vragen over financiële zaken. Indien u specifieke

vragen heeM aan mevrouw van Gaal, adviseer ik u zich tot haar te wenden. ING is geen par�j in het geschil wat u

met mevrouw van Gaal heeM.

 

Met vriendelijke groet,

Priscilla van der Zee

ING Nederland

Medewerker Direc�eklachten

Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam

E  Priscilla.van.der.Zee@mail.ing.nl

    www.ing.nl

Afwezig op donderdag in de oneven weken

ING Bank N.V., statutair geves�gd te Amsterdam, Handelsregister nr. 33031431 ING draagt zorg voor mens, milieu

en maatschappij

 

 

-----Original Message-----

From: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]

Sent: dinsdag 19 november 2013 18:00

To: mediarela�ons

Subject: Re: Ques�on concerning Press Informa�on

 

ING,

 

Ik verwacht dat u Annemarie van Gaal verwijderd van de ING website.

Weigert ING dit, dat is ING schuldig aan folteren van een WWB-gezin.

 

DesireeStokkel

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

From: media.rela�ons@ing.com

Sent: Tuesday, November 19, 2013 5:26 PM

To: d.e.stokkel@ziggo.nl

Subject: RE: Ques�on concerning Press Informa�on

 

Geachte mevrouw van Stokkel,

 

Dank voor uw mail.

Kunt u aangeven wat u precies van ING verwacht m.b.t. het issue at u noemt?

 

Met vriendelijke groet,

Nane@e Hogervorst

ING Publieke Rela�es

 

-----Original Message-----

From: stokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]

Sent: zondag 17 november 2013 11:23

To: mediarela�ons

Subject: Ques�on concerning Press Informa�on

 

 

You have sent ING Group the following message/informa�on:

Title: Mrs.

First name: desiree

Prefix:
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Surname: stokkel

Your e-mail address: d.e.stokkel@ziggo.nl

Country: Netherlands, The

Your ques�on: Annemarie van Gaal & Dubbeltje op zijn kant & SloodeCrisis zijn een dekmantel voor moord,

uitgevoerd door mediamakers, poli�ci, ondernemers.

 

Annemarie van Gaal heeM mij bij het MVO het gebouw uitgetrapt  omdat mijn juridische dossier bewijst 'dat een

WWB-gezin wordt gefolterd & vermoordt via Rechtspraak-corrup�e'.

 

h@p://www.newlegalframe.com/AnnemarievanGaal.regelt.moord.op.WWB-

gezin.voor.persoonlijke.rijkdom.via.armoedebestrijding.pdf

 

h@p://www.newlegalframe.com

/MVOnederland.alqaida.corrup�e.G4S.Rechtspraak.HCSS.Gemeente.CPB.Poli�e..pdf

 

h@p://www.newlegalframe.com/MVOnederlandBoycotWaarheidRechtzaakInt.StraSofTegenNL30sept.pdf

 

 

h@p://www.desireestokkel.nl

h@p://www.newlegalframe.com

h@p://www.hollandserechtenhuis.info

 

 

h@p://www.youtube.com/watch?v=im1D9I8z79g&feature=c4-overview&list=UUbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

-----------------------------------------------------------------

ATTENTION:

The informa�on in this electronic mail message is private and confiden�al, and only intended for the addressee.

Should you receive this message by mistake, you are hereby no�fied that any disclosure, reproduc�on,

distribu�on or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and

delete the message without copying or opening it.

 

Messages and a@achments are scanned for all viruses known.

If this message contains password-protected a@achments, the files have NOT been scanned for viruses by the

ING mail domain.

Always scan a@achments before opening them.

-----------------------------------------------------------------
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