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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 25 mei 2018 om 05:15
Aan: administratie@zzp-nederland.nl
Cc: youngstartup@vps-nl.com, info@njr.nl, info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net, info@fairtrade.nl,
info@vvvterschelling.nl, info@broodfonds.nl, info@mkb-amsterdam.nl, r.buis@verzekeraars.nl, info@knb.nl,
h.hanemaaijer@minez.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@mendelcollege.nl, info@mensenrechten.be,
info@burgemeesters.nl, info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, raad@rvdj.nl, communicatierijk@minaz.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@zeehaven.nl, info@velsen.nl, info@ovijmond.nl, info@banktencate.nl,
fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net, fox@fox-
it.com, Follow the Money <info@ftm.nl>, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, receptie@nieuwspoort.nl, knaw@knaw.nl,
klantenservice@beslist.nl, walterlennertz@osf.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, pers@acm.nl, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, pers@ah.nl, pd@un.org, persvoorlichting@knvb.nl,
perscontacten@huurcommissie.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, pressa@sobchakprotivvseh.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>, Department of
Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, m.koek@natuurmonumenten.nl, ingrid@wongworks.nl,
visa_leg@iranianembassy.nl, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, emb.hague@mfa.no, iac@ieb-ipa.org

FIOD, 
 
 
Het Broodfonds wil plotseling ook geen emails meer ontvangen over DictatuurNL - RepublickNL,
terwijl mijn informatie hen de afgelopen jaren binnen de Ambassade-wereld véél
bescherming heeft opgeleverd. 
 
Wat moet IK nu denken?
 
Enerzijds is het goed dat Ondernemers enig ONTZAG voor de FIOD hebben;
anderzijds is het vreemd dat Organisaties Bang zijn voor de FIOD.

 
Het dossier ICCrechtzaakNL is ontstaan doordat er bij het MinAz
uitsluitend Moordenaars werken.... die stiekem Heel Veel Mensen kapot maken. 
 

Dit wel over Moord op Individuen in Nederland....  
 

 
En... letterlijk over de EU-Maffia de infiltreert in het 'Gewone Zakenleven',
vooral door de Koninklijke familie & Markrutte... En, Criminele rechters.
 

En vooral ook de wettelijke plicht om persoonlijk NIET mee te werken aan moord.
Zeker niet als dit leidt tot de volgende Grote Crisis. 
 
 
Deze maffia legt wel Energie-Nederland plat!
 
En brengt Boswachters in levensgevaar.
 

 
Het Broodfonds = Moord organiseren.
 

Ik kan er niets anders van maken.
 
 
Het Broodfonds verliest nu Internationale OPRUIMmacht. 
 
 
 
Nederlandse zijn heel zielige mensen!
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Zij zijn liever medeplichtig aan Moord - Oorlogsmisdaden dan dat zij
de Rechtstaat herbouwen .... voor behoud van Veiligheid & Zakenleven.
 
 
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: Broodfonds <info@broodfonds.nl> 
Datum: 24 mei 2018 om 20:51 
Onderwerp: Re: Qredits is bang voor de FIOD en wil Maffia Koning Fwd: afmelden 
Aan: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 
 
 
Beste mevrouw Desiree Stokkel,
 
wij verzoeken u om ons uit al uw mailinglijsten en mailings te halen en geen mail meer ongevraagd te sturen.
 
Veel dank hiervoor.
 
Hartelijke groet,
Broodfonds
 
 
---

logo

BroodfondsMakers Coöperatie u.a. 
Burgemeester Reigerstraat 28 
3581 KS Utrecht 
 
 
t: 030 252 10 56 
www.broodfonds.nl 
e: info@broodfonds.nl  
volg ons op: twitter facebook linkedin  
 

waaier

 
Op 24 mei 2018 om 20:33 schreef desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>: 

FIOD, RepubiekNL, 
 
Voor Credits geldt hetzelfde als voor DetailhandelNederland.
 
Jarenlang werken zij met het dossier ICCrechtzaakNL... 
en nu de FIOD de absolute macht heeft in dit dossier... 
kiest Qredits voor personen die   Vrijheid tot Moord hebben in Nederland. 
 
 
 Qredits kiest dus partij voor de Maffia in Nederland.  
 
 
 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:afmelden

Datum:Wed, 23 May 2018 06:41:11 +0000
Van:Info <Info@qredits.nl>
Aan:'destokkel@republiek18nov2016.nl' <destokkel@republiek18nov2016.nl>

 
 

Beste mevrouw Stokkel,
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https://maps.google.com/?q=Burgemeester+Reigerstraat+28+3581+KS+Utrecht&entry=gmail&source=g
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Graag melden wij onze bij deze af voor de nieuwberichten. 
 
Met vriendelijke groet,

 
Gabriëlle Veldhuis 
Adviseur Binnendienst

T (0546) 534010

W www.qredits.nl

KVK 08183535

 
Volg Qredits op: 

 
Op deze mail is de Qredits disclaimer van toepassing.

 

 
 
 
--  
 
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/

http://www.qredits.nl/
http://www.linkedin.com/company/283976
https://www.facebook.com/Qredits
http://twitter.com/#%21/qredits
https://www.youtube.com/results?search_query=qredits&aq=f
https://qredits.nl/diversen/disclaimer-e-mail.html
http://www.desireestokkel-nl.net/
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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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