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Re: Even duidelijkheid scheppen

Even duidelijkheid scheppen

Een vraagje, want er lijkt onduidelijkheid te bestaan in het gebruik van dit forum.

Het subforum De vrije gedachte is voor het bespreken van zaken vanuit de Vereniging De Vrije
Gedachte.

Nu werd daar een topic geopend over Wilders. Later is dit topic op verzoek van Victor50
verplaatst naar Politiek, omdat het daar gewoon thuishoort. Hier kwam kritiek op. Zie mijn
antwoord op die kritiek.

viewtopic.php?p=208735#p208735

Het kan toch niet zo zijn dat onder het subforum De vrije gedachte, van alles en nog wat kan
worden geplaatst dat niet direct een link heeft met DVG? Is dit subforum niet uitsluitend bedoeld
voor aankondiging van artikelen die op de site van DVG worden geplaatst? En voor andere
aankondigingen van DVG? En is het niet gewoon de bedoeling dat heel ons forum ook door DVG-
leden gebruikt wordt voor discussies die gewoon onder de daarvoor bedoelde subfora horen?

Er was mijns inziens duidelijk afgesproken dat het niet de bedoeling was dat er twee naast elkaar
opererende forums zouden ontstaan.

Je kan tenslotte toch niet alles wat je maar kunt bedenken onder één subforum plaatsen, als wij
daar prima subfora voor hebben? Dat wordt dan toch een enorm onoverzichtelijk geheel?

Ik vind het wel noodzakelijk dat hier even duidelijkheid over komt. 

Wij hebben dacht ik ons héle forum beschikbaar gesteld voor leden van DVG. En het subforum De
vrije gedachte bedoelt als plaats voor aankondigingen vanuit DVG, dus voor direct met de
Vereniging gerelateerde zaken.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Heb jouw bericht inmiddels bevestigd, zo is inderdaad de afspraak. Onze site wordt een deze
dagen vernieuwd. Er is nogal wat weerstand geweest over het afschaffen van ons eigen forum. Ik
weet dat we hebben besproken dat artikelen van de vrijdenker in principe ook als topic in
freethinker kunnen terugkomen. Ik heb wel moeten afspreken intern dat we die artikelen, die op
onze site verschijnen, ook een reactiemogelijkheid op onze eigen site krijgen.

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Prima, ieder is vrij waar hij discussie wil voeren. Wij hebben gereageerd op een verzoek ons forum
te mogen gebruiken, hoe dit verder wordt ingevuld is aan DVG. Ieder is op ons forum van harte
welkom, wil men liever toch op een eigen forum reageren en houden jullie ook die mogelijkheid,
dan is dat wat ons betreft uiteraard ook prima.

Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.

Hoi Kitty kunnen jullie een dergelijke tekst toevoegen aan de DVG sticky of een nieuwe sticky
maken zodat dvg leden niet steeds dezelfde fout maken? Ik heb dit nu op onze nieuwe site gezet.

groet, Chris

Binnen het freethinker.nl forum is een subforum De vrije gedachte aangemaakt dat wordt
gebruikt voor artikelen gerelateerd aan DVG, zoals artikelen vanuit deze site of De Vrijdenker of
aankondigingen van DVG van activiteiten.
Discussies die daar niet onder vallen, die dus gewoon los van DVG op Freethinker worden gestart,
dienen gewoon gevoerd te worden op de rest van het forum. Er is hier geen sprake van een forum
in een forum. De afspraak is dat het gehéle Freethinkerforum ook door de leden van DVG
gebruikt kan worden. En dat het subforum De vrije gedachte expliciet gebruikt wordt voor zaken
en aankondigingen die komen vanuit DVG, dus vanuit eigen activiteiten. Dus ook leden van DVG
hebben Freethinker geheel tot hun beschikking als het om algemeen gevoerde discussies gaat. En
dan is het zaak het juiste subforum hiervoor te kiezen.

The time you enjoy wasting is not wasted time - Bertrand Russell

Chris, ik heb het een heel klein beetje aangepast, en het staat nu als sticky bovenaan in het
subforum De vrije gedachte, als 'De regels voor plaatsing in De vrije gedachte'.
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Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.
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