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Sluiten van DVG forum op FT

Na overleg met de moderatoren en administratoren van het Freethinker Forum en het bestuur van
De Vrije Gedachte hebben we besloten om dit subforum op FT te sluiten. Uiteraard blijven DVG-
leden, zoals alle andere vrije geesten in de wereld, welkom op Freethinker, maar een DVG forum
is tóch het beste op zijn plaats op de DVG-site. Het modereren van een DVG-forum op
Freethinker was een interessante uitdaging maar bleek toch iets te 'gecompliceerd.'

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Dat lijkt me prima. Maar wacht je met het sluiten tot dat het forum op de DVG-site is geopend?

Beste David,

In welke tijdsspanne moeten we denken? Er komt waarschijnlijk op freethinker een subforum met
aankondigingen. De Vrije Gedachte heeft een eigen website. Het enige wat dus ontbreekt is een
discussiepunt. Denk je dat er problemen ontstaan als de leden tijdelijk hun mening niet online
kunnen neerzetten? Misschien heeft het een kalmerend effect en kan er in alle rust iets
opgebouwd worden.

Groeten,

Piet.

David Bakker schreef:
Dat lijkt me prima. Maar wacht je met het sluiten tot dat het forum op de DVG-site is geopend?

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

PietV. schreef:

David Bakker schreef:
Dat lijkt me prima. Maar wacht je met het sluiten tot dat het forum op de DVG-site is

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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Re: Sluiten van DVG forum op FT
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Beste Piet,

We hebben een zeer daadkrachtig bestuur. Ik verwacht dat binnen de kortste tijd een nieuw
forum op de DVG-site is gerealiseerd. Maar hou dit subforum tot die tijd nog even open.

Met vriendelijke groet,

David

Beste David,

In welke tijdsspanne moeten we denken? Er komt waarschijnlijk op freethinker een subforum met
aankondigingen. De Vrije Gedachte heeft een eigen website. Het enige wat dus ontbreekt is een
discussiepunt. Denk je dat er problemen ontstaan als de leden tijdelijk hun mening niet online
kunnen neerzetten? Misschien heeft het een kalmerend effect en kan er in alle rust iets
opgebouwd worden.

Groeten,

Piet.

geopend?

Het verbaast mij dat (bijna) niemand zich uitspreekt over het besluit van Freethinker om het DVG
Forum op deze site te sluiten. Terwijl we allemaal weten waarom dit gebeurt.
De prominente plaats van het DVG Forum op deze site was een unieke mogelijkheid voor de
vereniging DVG om zich te profileren en een breder publiek te bereiken.
Dat dat vanaf het begin niet is gelukt danken we aan een tweetal mensen, en ik noem ze in alle
openheid maar bij naam, David Bakker en Fred Neerhoff (af en toe gesteund door wisselende
personen). En nu komt er een einde aan die periode.
Deze mensen hebben met een verbeten vasthoudendheid en op een bewust gehanteerde
negatieve wijze alles de grond in geboord wat van de kant van de vereniging kwam. Het
intrigantenargument dat dat alles in het belang van de vereniging zou zijn is voor mij gevaarlijke
onzin. Zij hebben in ieder geval de vereniging geen dienst bewezen.
In alle eerlijkheid moet ik ook constateren dat de wijze waarop het bestuur van DVG met deze
kwestie is omgegaan tekort is geschoten. Daar was meer vooruitstrevendheid op z’n plaats
geweest. 
Dat de hele gang van zaken voor een vrijdenkerssite als Freethinker op den duur niet houdbaar is,
is begrijpelijk. Maar vooral dankzij het optreden van Bakker en Neerhoff verdwijnt onze
vereniging nu uit de schijnwerpers van Freethinker. 
Ik betreur dat bijzonder.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Hmm, het "profiel" dat om mijn netvlies is achtergebleven is dat van een clubje ruziënde ego's die
FT voornamelijk gebruikten als afvoerput voor de interne problemen van DVG.

Is dat de manier om een breder publiek aan te spreken? (Doe lekker mee!)

Wim Aalten schreef:
Het verbaast mij dat (bijna) niemand zich uitspreekt over het besluit van Freethinker om het DVG
Forum op deze site te sluiten. Terwijl we allemaal weten waarom dit gebeurt.
De prominente plaats van het DVG Forum op deze site was een unieke mogelijkheid voor de
vereniging DVG om zich te profileren en een breder publiek te bereiken.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."
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Bedankt voor je uiteenzetting. Je raakt de diepe kern. Ik hoop dat je lid blijft van freethinker. 

Groeten,

Piet.

Wim Aalten schreef:
Het verbaast mij dat (bijna) niemand zich uitspreekt over het besluit van Freethinker om het DVG
Forum op deze site te sluiten. Terwijl we allemaal weten waarom dit gebeurt.
De prominente plaats van het DVG Forum op deze site was een unieke mogelijkheid voor de
vereniging DVG ,,,,,,,
Ik betreur dat bijzonder.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Ja bedankt Wim voor deze heldere uiteenzetting. Helaas raak je de kern niet. Het bestuur van De
Vrije Gedachte sloot het eigen DVG-forum omdat daar kritische geluiden te horen waren. Het
DVG-forum werd de facto verbannen naar Freethinker. Dus de insteek was van begin af aan
verkeerd. DVG had gewoon het eigen forum moeten houden en daarnaast zich op Freethinker
moeten profileren.

Gelukkig zijn er ook mensen die wel in de gaten hebben hoe de vork in de steel steekt:

Re: Fatsoensrakkerij
door Kitty » 11 jun 2010 15:51 
Op zijn minst zou er een linkje in de Vrijdenker geplaatst moeten worden die verwijst naar dit
artikel. Ik vind het eigenlijk wel laf van een vrijdenkersvereniging om een artikel als dit niet
gewoon in het blad te plaatsen. En eerlijk gezegd hangt het mij ook wel de keel uit dat ons mooie
forum vooral wordt gebruikt voor moddergooien van en naar DVG. Ik had gehoopt op een
vruchtbare samenwerking, niet op gebruikt worden als een vergaarbak voor grieven en kritiek die
ook nog eens zorgvuldig uit DVG zelf worden gehouden door artikelen met kritiek niet te
plaatsen. 

En dit is geen reactie van het beheer van Freethinker, want ik weet niet eens op dit moment hoe
de rest hier over denkt, maar mijn geheel persoonlijke mening.

Wim Aalten schreef:
De prominente plaats van het DVG Forum op deze site was een unieke mogelijkheid voor de
vereniging DVG om zich te profileren en een breder publiek te bereiken.
Dat dat vanaf het begin niet is gelukt danken we aan een tweetal mensen, en ik noem ze in alle
openheid maar bij naam, David Bakker en Fred Neerhoff (af en toe gesteund door wisselende
personen). En nu komt er een einde aan die periode.

Ik kijk daar toch een beetje anders tegen aan David.
Het rumoer op de oude DVG site werd ook veroorzaakt door jou en Fred, in eendrachtige
samenwerking met Lex Hagenaars ( die consequent niet op Freethinker wilde schrijven). 
Op het Freethinker forum ging dat allemaal in verhevigde vorm door. Als waren jullie door
andermans schuld helemaal verongelukt, tot huilens toe getergd en in al je eer aangetast.
Flauwe kul natuurlijk, de inzet was en is eigen ideeën door te drukken zonder rekening te houden
met een verenigingsstructuur. De gebruikte methode: het bestuur dwarszitten en publiekelijk op
de knieën dwingen. Dat daarmee ook de naam en faam van de vereniging te grabbel wordt
gegooid lijkt niet te deren. Dat het bestuur haar rol niet altijd even slim heeft gespeeld (ook daar
waren mensen die zich soms getergd lieten gaan) neemt niet weg dat jullie optreden niet anders
dan verenigingsdodend kan worden genoemd. Ik heb het vaker gezegd, binnen een vereniging
heb je andere (democratische) kanalen om je inzichten in beleid omgezet te zien worden. En kom
niet aan met het argument dat je die ruimte niet kreeg, elk lid van onze vereniging krijgt alle
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Re: Sluiten van DVG forum op FT lanier
Diehard

ruimte voor kritiek en nieuwe voorstellen. 
Maar als je, zoals jullie, alleen je eigen gelijk kent kom je in een democratische zetting niet ver.
Dan loop je stuk op democratische processen en rest je niets anders dan verbitterd om je heen te
slaan.
Ik heb het nut er nooit van gezien en zie vooral de schade die het de vereniging toebrengt.
En als lid van DVG spreek ik me daar vrij over uit.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Wie er schuldig is aan de ontstane situatie door voor mij niet ter zake. Dat men nu ook weer in dit
topic verder gaat met schuldigen aanwijzen zegt alweer genoeg. Ons forum is niet gebruikt om
interessante artikelen te plaatsen of om op een goede manier van gedachten te verwisselen, maar
om te volharden in een eigen standpunt en de hakken in het zand te zetten. 

Internet is de etalage van je vereniging of bedrijf. Een discussieforum zoals Freethinker is geen
vereniging of bedrijf maar eerder een plek zoals een grand-café waar men met elkaar kan praten
en discussiëren. Wanneer er binnen de DVG zo met elkaar wordt omgegaan dan is dat uitermate
schadelijk voor je imago. Zelf ben ik bestuurslid van een (andere) vereniging en ik zou in een
soortgelijke situatie adviseren om onmiddelijk het forum (tijdelijk) af te schaffen, zeker totdat de
gemoederen zijn bedaard en duidelijk is voor welk doel het forum moet worden gebruikt. Want
laten we wel wezen; geen enkele vereniging is gebaat bij open negatieve discussies.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Nou Wim, ik denk je hier schromelijk aan het overdrijven bent.

We zijn democraat in hart en nieren. Morgen gaan we tijdens de ALV een voorstel indienen en in
april tijdens de jaarvergadering zullen we weer van ons laten horen. 

Waar ik eigenlijk wel naar benieuwd ben Wim wat je van ons Zwartboek vindt? Daarin staan
duidelijk evidente misstanden beschreven. En wat vind je van dat verhaal van dat hacken van de
site? Geloof je dat verhaal van Enno Nuy (zie: viewtopic.php?f=59&t=8577)?

Een vereniging is gebaat bij een open en kritische discussie die bij voorkeur in het
verenigingsblad wordt gevoerd. Helaas hebben wij een publicatieverbod. Dan is het natuurlijk niet
gek dat wij hier en via nieuwsbrieven kritiek leveren. Als ik bestuurder was zou ik kritiek juist
aanmoedigen. Daar word je alleen maar beter van.

lanier schreef:
geen enkele vereniging is gebaat bij open negatieve discussies.

Ik heb me niet in het hele DVG gebeuren gemengd, maar ik had dezelfde algemene indruk als jij.

Jagang schreef:
Hmm, het "profiel" dat om mijn netvlies is achtergebleven is dat van een clubje ruziënde ego's die
FT voornamelijk gebruikten als afvoerput voor de interne problemen van DVG.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"
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Ik ben geen lid van DVG en ik kijk er op een andere manier tegenaan dan de leden. Ik kan je wel
vertellen dat DVG er zeker niet beter van wordt hoe men nu binnen de vereniging met elkaar
omgaat. Wie wil nu lid worden van zo'n vereniging? De uitstraling naar buiten is ronduit negatief.
De enige mensen die je aantrekt zijn mensen die graag willen meeschoppen en onrust willen
zaaien.

Een vereniging is gebaat bij een open en kritische discussie die bij voorkeur in het verenigingsblad
wordt gevoerd. Helaas hebben wij een publicatieverbod. Dan is het natuurlijk niet gek dat wij hier
en via nieuwsbrieven kritiek leveren. Als ik bestuurder was zou ik kritiek juist aanmoedigen. Daar
word je alleen maar beter van.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Ik ben wel lid van DVG, wat Lanier hier zegt is geheel juist. 
En om te reageren op wat David vraagt:
ik heb het al eerder gezegd, breng jullie zwartboek ter sprake in een ledenvergadering. Kunnen
we als leden van de vereniging een goede discussie hebben over de inhoud en als daar aanleiding
toe is het verenigingsbeleid bijsturen. Daarvoor is er toch een ALV binnen een vereniging? Over
zulke kwesties beslissen helemaal geen bestuur of een David Bakker. Dat leg je voor aan je
medeleden.
M.b.t. de al dan niet hackerskwestie: het is niet alleen van belang wat het verhaal van Enno Nuy
is, ook de versie van jou en Fred roept bij mij vraagtekens op. Wat ik wel afkeur is de wijze
waarop jullie onmiddelijk weer publiekelijk stampij maakten toen er blijkbaar iets mis ging op de
DVG site. En waarvan het nog helemaal niet duidelijk is of er iemand met opzet iets had misdaan
of dat het een ongelukkige samenloop van van omstandigheden was. In ieder geval was het
onbelangrijk genoeg om het intern in goed overleg op te lossen en niet gelijk stampij te maken. 
Ik vind dit ook typisch zo'n voorbeeld van korte lontjes, snel om je heen slaan en de vereniging
publiekelijk te grabbel gooien. En waarom? Om peanuts. Resultaat? Bijzonder negatieve PR voor
DVG.

ALLEDAAGS VRIJDENKEN: 
Ik ben van mening dat vrijdenken veel breder dan nu het geval is in de samenleving thuis hoort. Het hoort bij
vrije en verantwoordelijke mensen. 
Vrijdenken is niet alleen een intellectuele bezigheid, het is in mijn visie vooral ook de basis voor ons dagelijks
denken en handelen.

Plaats een reactie
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Sluiten van DVG forum op FT

Dat is volgens mij ook de juiste gang van zaken. Als er binnen onze vereniging (dat is niet DVG)
iets speelt, dan nodigen we die persoon eerst uit voor een bestuursvergadering. Er komt dan een
extra vergaderpunt en deze persoon kan dan verslag doen over wat hem/haar dwarszit. Mocht
blijken dat er niet volgens de statuten en/of huishoudelijke reglementen (HR) is gehandeld door
het bestuur, dan komt het ter sprake op de ALV. De ALV beslist dan of er bestuursleden moeten
opstappen of niet. Mocht er wel gehandeld zijn volgens statuten en/of HR en deze persoon heeft
de vereniging schade berokkend, dan vragen we het lid om te vertrekken. Bij ons is dat nog nooit
voorgekomen, maar zo is het wel vastgelegd. 

Nog niet zolang geleden gingen er bij mijn eigen vereniging verhalen rond over het functioneren
van een bepaalde persoon. Wij hebben een enquête gehouden en daaruit bleek dat het overgrote
deel van de leden tevreden was over deze persoon. In kleine kring (en achter gesloten deuren)
wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is tussen de betrokkenen. Is dat niet mogelijk dan
houd het gewoon op en is het aan het lid om te vertrekken of niet. Einde discussie.

Een aantal jaren geleden heeft er een stuk gestaan in de krant over onze verenigingen en werden
zaken uit hun verband gerukt. Dat heeft ons heel veel leden gekost. Achteraf had het allemaal
anders opgelost kunnen worden en was er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. 

Wanneer je binnen een vereniging een forum hebt, nemen mensen niet zo snel een blad voor hun
mond. Al helemaal niet als het geen regionale vereniging is waar mensen elkaar in het dagelijks
leven tegen het lijf lopen. Wanneer er enige irritatie is dan wordt het gelijk gepost op het forum.
Voor je het weet wordt van een mug een olifant gemaakt en komt deze olifant in elke discussie
om de hoek kijken. Dat is iets wat je als vereniging moet zien te voorkomen. Internet (forum) is
erg snel terwijl besluitvorming binnen een vereniging erg traag is. Voor je het weet speelt er van
alles en escaleert de zaak voordat je het nog maar binnen een bestuur ter sprake hebt gebracht.
Men moet beseffen dat internet (forum) niet de aangewezen plek is om kritiek te spuien over
bestuur en/of commissies. Daarmee berokken je uiteindelijk de vereniging alleen maar schade
mee.

ik heb het al eerder gezegd, breng jullie zwartboek ter sprake in een ledenvergadering. Kunnen we
als leden van de vereniging een goede discussie hebben over de inhoud en als daar aanleiding toe
is het verenigingsbeleid bijsturen.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Wim Aalten schreef:
Ik ben wel lid van DVG, wat Lanier hier zegt is geheel juist. 

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

 

Uitgebreid zoeken

Plaats een reactie
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Beste Wim,

Ik ben lid geworden na de samensmelting. Om de reden dat ik als beheerder van dit forum wil
weten wat er leeft binnen een groep die zich met ons verbind. Over het blad ben ik tevreden. Er
staan goede artikelen in.
Maar het afgelopen jaar is er een zeer onbehaaglijk gevoel ontstaan. Freethinker werd gebruikt
om interne ruzies te beslechten. We hoeven maar om te kijken en het verhaal is duidelijk. Dit
heeft geen toegevoegde waarde, integendeel het gaat ten koste van dit forum. Onderling hebben
wij hier uitvoerig over gesproken. En uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. De lusten ontbraken
en de lasten waren overduidelijk. 

Groeten,

Piet 

Nb. Ik zie het trouwens nu weer gebeuren. Misschien moeten we maar niet te lang wachten met
de afsplitsing. En gewoon een streep trekken.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Wim is verbaasd dat hier niet meer gezegd is over het besluit van Freethinker. Ik betreur het
minstens zo sterk als Wim maar was eigenlijk niet van plan om te reageren. Omdat ik de
afgelopen tijd al genoeg pogingen gedaan heb om de boel enigszins bespreekbaar te houden. Ik
wil nu opmerken dat de ellende voor minstens de helft bij enkele bestuursleden en leden van de
redactie ligt. Om ook maar enkele beestjes bij de naam te noemen: [namen op verzoek
verwijderd, en verzoek ingewilligd wegen irrelevantie voor de discussie; Devious] in deze
volgorde. Ik zal dit hier niet verder tot in detail bespreken en slechts vermelden dat het
krankzinnige besluit om de reageermogelijkheden bij de Vrije Gedachte te openen en daar dan
Jan Bontje moderator van te laten spelen het begin van het einde is geweest waar de
betrokkenheid van FT. 

Wat het besluit van FT aangaat moet mij daarbij van het hart dat ze nu wel zeggen dat ze de
moderatie van dit gezeur niet aankunnen. Ik had meer het idee dat ze het niet aan willen, want ik
heb weinig actie van de moderatie gezien. Nu kan ik me dat ook wel weer voorstellen maar het
had FT gesierd als ze niet zomaar de handdoek in de ring hadden gegooid maar (in een eerder
stadium) hadden geprobeerd de moderatie te versterken met iemand van DVG, speciaal voor het
DVG forum. 

De heren Bakker en Neerhoff komt inderdaad de eer toe de zaak uiteindelijk om zeep geholpen te
hebben. Ze hebben weliswaar voor een flink deel het gelijk aan hun zijde. Maar er is uiteindelijk
geen enkel nuttig doel gediedt met het op deze wijze hier uitvechten van hun zaakjes. Enig
tactisch en strategisch inzicht is ze vreemd.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

@Victor Onrust,

Herinner je even dat er door DVGers al over censuur gesschreeuwd werd toen de moderators nog
geen vingertje bewogen. Je moet wel een gekke freethinker zijn om gratis vrijwilligerswerk te
leveren aan mensen die je zullen verwijten te censureren. Wat zou men gezegd hebben als een
DVGer geband werd?

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

DVG-voorzitter Anton van Hooff is geen vrijdenker, want voor vrijdenkers staat de vrijheid van
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Laatst bijgewerkt door fred neerhoff op 22 jan 2011 10:37, in totaal 1 keer bewerkt.
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meningsuiting voorop.

Anton van Hooff is een doortrapte ex-katholieke PvdA-regent, die uit politieke frustratie elk
oppositioneel geluid in de kiem probeert te smoren. 

Zijn twee ijdele adjudanten Jan Bontje & Enno Nuy delen de frustratie van Anton van Hooff maar
missen het level om de kwalijke keerzijde van de botte machtspolitiek van hun chef te kunnen
doorgronden.

En als ik dit soort berichten lees kan wat mij betreft de afdeling 'De Vrije Gedachte' ter plekke
gesloten worden.
Het lijkt meer op Vrij Modder Gooien.
Een vereniging heeft binnenskamers voldoende mogelijkheden om je kritiek te spuien me dunkt.

Mijn kwartje.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

In reactie op Wim wou ik ook zeggen dat het probleem niet alleen door Fred, Lex en David wordt
veroorzaakt. Zij maken het misschien te persoonlijk door expliciet het functioneren van enkele
bestuursleden ter discussie te stellen en zichzelf als alternatief kandidaat te stellen. Daardoor lijkt
de 'machtstrijd' de boventoon te gaan voeren, in plaats van de kwesties die ter discussie zouden
moeten worden gesteld.

De problemen die Fred, Lex en David in hun 'zwartboek' hebben opgesomd zijn allemaal dingen
die gewoon in een vereniging bespreekbaar horen te zijn, maar dat zijn ze niet omdat het wordt
voorgesteld of het alleen ruziezoekers betreft. Om de vrede te bewaren worden zij nu uit de
discussie geweerd. Maar natuurlijk helpt dat niet, omdat het probleem niet alleen bij hen ligt,
maar ook bij anderen die deze discussies gewoon niet willen voeren. 
Bovendien is deze maatregel ook helemaal niet democratisch, maar een vorm van onvermogen en
het onderdrukken van een onwelgevallige discussie.

Een bijkomend probleem is dat het noemen van namen de ene keer helemaal niet verstandig is,
maar de andere keer onvermijdelijk is. Is het noemen van een naam onvermijdelijk, dan zou het
nog niet direct over het functioneren of vrijdenkersgehalte van die persoon moeten gaan, maar in
eerste instantie over de kwestie zelf.

Ook op freethinker.nl voeren de analyses over personen en hun discussiestijl vaak de boventoon,
waar de bijdragen over het onderwerp worden verbrokkeld. 

Volgens mij is deze toestand het meest gebaat door alles wat de laatste tijd maar niet
bespreekbaar kan zijn eens op een rijtje te zetten en dit dan te bespreken zonder dat er
personen bij worden genoemd en schuldigen aangewezen. Niet dat ik vind dat je geen personen
mag noemen, maar kennelijk wil het niet lukken als je het wel doet. Maar het is misschien
slimmer om een keer een stap terug te doen en de balans een beetje recht te trekken.

Het is helemaal waar dat je als vrijwilliger al je energie kwijtraakt als je met zulke kritiek te
maken krijgt, maar daartegenover staat dat er op een niet-professionele manier met aangeleverde

siger schreef:
@Victor Onrust,

Herinner je even dat er door DVGers al over censuur gesschreeuwd werd toen de moderators nog
geen vingertje bewogen. Je moet wel een gekke freethinker zijn om gratis vrijwilligerswerk te
leveren aan mensen die je zullen verwijten te censureren. Wat zou men gezegd hebben als een
DVGer geband werd?
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artikelen werd omgegaan, zelfs zodanig dat de strekking ervan werd aangetast. Regels zijn
bijvoorbeeld dat je de schrijver de wijzigingen voorlegt, en dat je je eigen mening over het
onderwerp opschort en je niet bemoeit met hoe er op het artikel wordt gereageerd.

Hiermee wil ik zeggen dat het te ingewikkeld is om één partij als schuldige aan te wijzen. 

Enerzijds wordt gewerkt met vrijwilligers, anderzijds moet je als vrijdenkersorganisatie wel
zorgen dat er een bepaald niveau wordt gehandhaafd, omdat anders 'vrij' teveel gaat lijken op
'ongeregeld' en 'alles mag'. Dus zelfs als vrijwilliger heb je een bepaalde verantwoordelijkheid om
het niveau van het vrijdenken te bewaken.

Spreek jij zoals ik over de moderatie op Freethinker.nl? Of is er ergens een misverstand?

els schreef:

Het is helemaal waar dat je als vrijwilliger al je energie kwijtraakt als je met zulke kritiek te maken
krijgt, maar daartegenover staat dat er op een niet-professionele manier met aangeleverde
artikelen werd omgegaan, zelfs zodanig dat de strekking ervan werd aangetast.

siger schreef:
@Victor Onrust,

Herinner je even dat er door DVGers al over censuur gesschreeuwd werd toen de moderators
nog geen vingertje bewogen. Je moet wel een gekke freethinker zijn om gratis
vrijwilligerswerk te leveren aan mensen die je zullen verwijten te censureren. Wat zou men
gezegd hebben als een DVGer geband werd?

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

Sigers Weblog

@siger: Iedere moderator zal op gezette tijden met querulanten of andere ongemanierden te
maken krijgen. Een voldoende dikke huid is wel een voorwaarde. Dat gezegd hebbende zie ik niet
waarom er zelfs niet geprobeerd is zo iemand voor en vanuit DVG te vinden. 

@fred: Je geeft weer een goede illustratie van je probleem. Je hebt grotendeels gelijk, maar wat
voor zin heeft het om deze toon tegenover de hier "aanwezigen" te hanteren. Bijna iedereen die
dit volgt kent je mening al, de meesten zijn het misschien wel met je eens. Maar niemand heeft
nog zin om dit nog een keer aan te horen. Kortom, in een dergelijke reactie is geen enkel positief
aanknopingspunt te vinden voor het probleem waar het hier over gaat.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

We hebben DVG een jaar de kans gegeven om te laten zien dat ze meer zijn dan een club leden
die intern met elkaar overhoop liggen. Eerlijkheidshalve had ik iets verwacht, maar geen optelsom
van aantijgingen naar deze en gene. Hier valt niet tegen te modereren. De negatieve atmosfeer
straalt uit over het hele forum. Het hele jaar door zijn er vragen gesteld over wat nu de
toegevoegde waarde is van de Vrije Gedachte. Jij mag het zeggen? Ons antwoord is dus dat we
stoppen met samenwerken. Hiernaast ben ik somber gestemd over deze vereniging, die al heel

Victor Onrust schreef:

Wat het besluit van FT aangaat moet mij daarbij van het hart dat ze nu wel zeggen dat ze de
moderatie van dit gezeur niet aankunnen. Ik had meer het idee dat ze het niet aan willen, want ik
heb weinig actie van de moderatie gezien. Nu kan ik me dat ook wel weer voorstellen maar het
had FT gesierd als ze niet zomaar de handdoek in de ring hadden gegooid maar (in een eerder
stadium) hadden geprobeerd de moderatie te versterken met iemand van DVG, speciaal voor het
DVG forum. 
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lang bestaat. En dus rond de 600 leden heeft. Het geringe aantal verbaast me niets. Ook op
freethinker is er een jaar anti-reclame gevoerd voor de Vrije Gedachte!!! Ik ben lid geworden,
maar of ik het ook blijf?

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Vandaag sluiten, daarna rustig bekijken of dat de goede keuze was.
Vanaf de start was negativiteit het enige wat mij opviel en mij ook is bijgebleven.
Het is geen aanwinst voor Freethinker gebleken, dat zal het ook nooit meer worden, maak er zo
snel mogelijk een einde aan.

God bestaat niet.
Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
Bidden is ozo kinderachtig.
De dood is het absolute eindpunt van elk individueel leven.
Als iets niet merkbaar en niet meetbaar is, bestaat het niet.
Alle homeopaten zijn kwakzalvers.

Prima hoor dat het DVG forum op Freethinker gesloten gaat worden.
Mag ik Freethinker verzoeken het forum nog wel beschikbaar te houden voor lezen.
Er staan toch nog wel aardig wat lezenswaardige artikelen in.
Anders moet ik heel snel heel veel artikelen gaan kopiëren.
En nu snel iedereen naar Utrecht straks begint de ALV.
Steen

Devious schreef:
Na overleg met de moderatoren en administratoren van het Freethinker Forum en het bestuur van
De Vrije Gedachte hebben we besloten om dit subforum op FT te sluiten. Uiteraard blijven DVG-
leden, zoals alle andere vrije geesten in de wereld, welkom op Freethinker, maar een DVG forum is
tóch het beste op zijn plaats op de DVG-site. Het modereren van een DVG-forum op Freethinker
was een interessante uitdaging maar bleek toch iets te 'gecompliceerd.'

Yesterday the clouds gathered in an arch that reached down to the SEA far on the horizon and when the sun
came down floating in the water it turned the arch into a barrel vault of lights, which was just wonderful to
see... 24/12/2011
Laura Dekker

Mijn standpunt is altijd al geweest dat vrijdenkers niet in een "club" moeten gaan zitten.
Hobbyclubjes zijn meer iets voor gelijkgestemden.

Een modelbouwclub voor de liefhebbers van treintjes.
Een autoclub voor de liefhebbers van een bepaald merk/type auto.
Een voetbalclub voor hen die graag een balletje trappen.

Maar een vrijdenkersclub voor mensen die veel verschillende meningen hebben over veel
verschillende zaken? Semantisch gezien klopt het misschien, maar in de praktijk is het hét recept
voor heibel in de keet.

Ik vind een forum mooi zat, en wie weet eens een meeting, als men daar aan doet hier.
Maar meer dan dat hoeft het van mij ook écht niet te worden.

"Iedereen heeft het recht op eigen meningen, maar niemand heeft het recht op eigen feiten."

steen schreef:
Prima hoor dat het DVG forum op Freethinker gesloten gaat worden.
Mag ik Freethinker verzoeken het forum nog wel beschikbaar te houden voor lezen.
Er staan toch nog wel aardig wat lezenswaardige artikelen in.
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We zullen kijken wat er bewaard kan blijven. Misschien is het handig dat er op jullie nieuwe
forum een rubriek komt met oude artikelen. Hier kan dan alles naar toe, wat niet relevant is voor
freethinker. Dus "de verhuizing", censuur, het bestuur etc. We kunnen er niets mee. Er zal
eerstdaags een slot op worden geplaatst. Het verhaal loopt ten einde en het is alle partijen
inmiddels duidelijk dat de ingeslagen weg wordt voortgezet. Een forum is snel gemaakt. De
software is gratis te downloaden.

Anders moet ik heel snel heel veel artikelen gaan kopiëren.
En nu snel iedereen naar Utrecht straks begint de ALV.
Steen

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Het verwijderen van forumteksten lijkt me erg ver gaan. Kunnen jullie het forum (na sluiting) niet
verhuizen naar een onopvallend plekje op dit forum zodat alles toch nog kan worden nagelezen.

Plaats een reactie
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Sluiten van DVG forum op FT

Ik zie het meer als verhuizen naar een nieuwe locatie. Het is tenslotte informatie over de Vrije
Gedachte. Waar de toekomstige beheerders van dit forum maar een plek voor moeten zoeken. Het
overgrote deel bestaat uit kritiek op jullie vereniging. Of dat hier moet blijven na de scheiding dat
vraag ik mij af.

David Bakker schreef:
Het verwijderen van forumteksten lijkt me erg ver gaan. Kunnen jullie het forum (na sluiting) niet
verhuizen naar een onopvallend plekje op dit forum zodat alles toch nog kan worden nagelezen.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Ik ben toch wat verbaasd over deze stellingname. De reden om het DVG-forum te sluiten en
samen te werken met FT was dat men zelf de moderatie niet aankon. In mijn beleving kun je dan
niet passief zeggen dat "ze iets moeten laten zien". Dat kan men nu juist niet. Ik had de hoop dat
juist FT kon helpen de zaak in goede banen te leiden. Daar heb ik heel weinig van gezien. Daarbij
lijkt het me redelijk dat er meningsverschillen worden uitgevochten over waar het met DVG naar
toe moet. Dat zal niet altijd helemaal zonder "negatieve uitstraling" gaan, maar het is zonder
meer duidelijk dat sommigen zich meer op personen dan op inhoud richten. Een openbaar forum
is niet bestemd om publiekelijk over personen te discussiëren. 
Sommige niet DVG-ers op het forum kunnen er trouwens ook wat van. Overigens, zou er ook een
oplossing gevonden kunnen worden in het besloten maken van het DVG-forumdeel voor DVG-
leden. Is niet zo heel moeilijk volgens mij. 

Ik zou in ieder geval willen verzoeken om de door mij gestarte topics over te brengen naar
andere fora, het meeste naar "agnosticisme, atheïsme en vrijdenken" of nog liever naar een apart
subforum "vrijdenken", misschien enkele naar actualiteit of politiek of zo. Over het algemeen zijn
mijn topics inhoudelijk van aard, ook al is de aanleiding soms een artikel in de Vrijdenker.

PietV. schreef:
We hebben DVG een jaar de kans gegeven om te laten zien dat ze meer zijn dan een club leden
die intern met elkaar overhoop liggen. Eerlijkheidshalve had ik iets verwacht, maar geen optelsom
van aantijgingen naar deze en gene. Hier valt niet tegen te modereren. De negatieve atmosfeer
straalt uit over het hele forum. Het hele jaar door zijn er vragen gesteld over wat nu de
toegevoegde waarde is van de Vrije Gedachte. Jij mag het zeggen? Ons antwoord is dus dat we
stoppen met samenwerken. Hiernaast ben ik somber gestemd over deze vereniging, die al heel
lang bestaat. En dus rond de 600 leden heeft. Het geringe aantal verbaast me niets. Ook op
freethinker is er een jaar anti-reclame gevoerd voor de Vrije Gedachte!!! Ik ben lid geworden, maar
of ik het ook blijf?

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =

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

 

Uitgebreid zoeken

Plaats een reactie
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door PietV. » 23 jan 2011 15:01

PietV.
Site Admin

Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Het is gewoon een onderdeel van Freethinker. Welke toekomstige beheerders bedoel je? De
webmaster van DVG? Denk je dat DVG dit gaat overnemen van FT? Dat betekent toch gewoon
vernietigen van discussies waar mensen tijd en energie hebben gestoken. Ik stel voor te sluiten en
dit DVG subform naar het knip-, plak en link archief te verplaatsen.

PietV. schreef:

Ik zie het meer als verhuizen naar een nieuwe locatie. Het is tenslotte informatie over de Vrije
Gedachte. Waar de toekomstige beheerders van dit forum maar een plek voor moeten zoeken. Het
overgrote deel bestaat uit kritiek op jullie vereniging. Of dat hier moet blijven na de scheiding dat
vraag ik mij af.

David Bakker schreef:
Het verwijderen van forumteksten lijkt me erg ver gaan. Kunnen jullie het forum (na sluiting)
niet verhuizen naar een onopvallend plekje op dit forum zodat alles toch nog kan worden
nagelezen.

Nee, ik had het over de DVG in het algemeen, niet speciaal over de forummoderatie van
freethinker.

siger schreef:

Spreek jij zoals ik over de moderatie op Freethinker.nl? Of is er ergens een misverstand?

els schreef:

Het is helemaal waar dat je als vrijwilliger al je energie kwijtraakt als je met zulke kritiek te
maken krijgt, maar daartegenover staat dat er op een niet-professionele manier met
aangeleverde artikelen werd omgegaan, zelfs zodanig dat de strekking ervan werd aangetast.

siger schreef:
@Victor Onrust,

Herinner je even dat er door DVGers al over censuur gesschreeuwd werd toen de
moderators nog geen vingertje bewogen. Je moet wel een gekke freethinker zijn om
gratis vrijwilligerswerk te leveren aan mensen die je zullen verwijten te censureren. Wat
zou men gezegd hebben als een DVGer geband werd?

Hoe moeten wij als open forum interne zaken van DVG modereren?

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Binnen de DVG bestaat verschil van opvatting over moderatie. Dus als de DVG geen antwoord
heeft, heeft freethinker het helemaal niet.
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door Victor Onrust » 23 jan 2011 15:37

Victor Onrust
Unstoppable!
Berichten: 263
Geregistreerd: 07 feb 2010
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door Victor Onrust » 23 jan 2011 15:40

Victor Onrust
Unstoppable!
Berichten: 263
Geregistreerd: 07 feb 2010
23:23

Ik ben benieuwd hoe het straks op "jullie" forum gaat. Nu wordt het nog omringd door vele
goedwillende forumleden die een breed scala aan onderwerpen aandragen. Die over het algemeen
heel behoorlijk en netjes discussiëren. Een enkele keer wordt het te persoonlijk, maar dit valt
goed te sturen. Het begrip hiervoor is over de grote linie wederzijds. Nu gaat de DVG zonder
buffer en zonder belemmeringen de kritiek met zichzelf aan.

els schreef:
Binnen de DVG bestaat verschil van opvatting over moderatie. Dus als de DVG geen antwoord
heeft, heeft freethinker het helemaal niet.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Het onderwerp van het DVG-deel is de DVG, maar verder gelden volgens mij gewoon jullie eigen
regels en die
bieden voldoende aanknopingspunten. Een kleine greep:

* E1 :: ... verboden, evenals scheldproza en schuttingtaal.
* E2 :: ... niet getolereerd, evenals het uitvechten van vetes die al dan niet ontstaan zijn op andere
fora. Berichten met sneren naar moderators of andere forumgebruikers, of het plaatsen van
generaliserende en beledigende opmerkingen over de gemiddelde gebruiker op dit forum zijn
ook verboden.
* E3 :: Iemand uitschelden of het starten van ordinaire scheldpartijen is ook uit den boze. Iemand
uitschelden of bekritiseren via onderschriften of topictitels uiteraard ook (een onderschrift moet
iets zeggen over uzelf of uw denkbeelden, en dit zou los moeten staan van welke discussie of
forumgebruiker dan ook). Dergelijke onderschriften of topics worden zonder waarschuwing
verwijderd.
* E4 :: Als u op iemand expliciet kritiek wil uiten, dan kunt u zich tot deze persoon via een PB
wenden. De inhoud van deze PB's mogen nooit gedeeld worden op het forum zelf. Topics die
expliciet over andere gebruikers gaan mogen alleen door moderators of administrators
aangemaakt worden. 
* E5 :: ... Wie een discussie begint en stelselmatig weigert om standpunten te onderbouwen of
reacties en vragen van andere forumgebruikers inhoudelijk te becommentariëren of te
beantwoorden, loopt het risico dat zijn of haar bijdragen verplaatst worden naar de Babbelbox. Bij
ernstige gevallen zullen we twee keer waarschuwen, waarna de derde overtreding een tijdelijke of
permanente ban tot gevolg zal hebben.
* E11 :: Het moderator team heeft het recht om alle topics die niet stroken met de algemene
doelstellingen te sluiten of te verwijderen.

Het was misschien handig geweest om bij de start van het DVG deel een aantal regels aan te
passen of door een enkele clausule uit te breiden. Bijvoorbeeld door de regels ook te laten gelden
voor functionarissen en of leden van De Vrije Gedachte, ongeacht of die deelnemen aan het
forum. De "algemene doelen" hadden kunnen worden uitgebreid met een nadere specificatie over
de onderwerpen op het DVG-deel. Maar echt nodig lijkt mij dat niet.

lanier schreef:
Hoe moeten wij als open forum interne zaken van DVG modereren?

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

PietV. schreef:

Ik ben benieuwd hoe het straks op "jullie" forum gaat. Nu wordt het nog omringd door vele
goedwillende forumleden die een breed scala aan onderwerpen aandragen. Die over het algemeen

els schreef:
Binnen de DVG bestaat verschil van opvatting over moderatie. Dus als de DVG geen antwoord
heeft, heeft freethinker het helemaal niet.
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door PietV. » 23 jan 2011 16:48

PietV.
Site Admin
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door els » 23 jan 2011 16:58

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Nou daar zou ik maar niet te benieuwd naar zijn, want dat wordt binnen de kortste keren weer
een grote puinhoop. Ik ga er in ieder geval niet rondkijken

@Els:Volgens mij was het zich wenden tot FT nu juist het (door sommigen bestreden en niet
geaccepteerde) antwoord van DVG op de moderatievraag.

heel behoorlijk en netjes discussiëren. Een enkele keer wordt het te persoonlijk, maar dit valt goed
te sturen. Het begrip hiervoor is over de grote linie wederzijds. Nu gaat de DVG zonder buffer en
zonder belemmeringen de kritiek met zichzelf aan.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Ik ga meelezen en kijken wat er gebeurd. Wat ik nog wel wil toevoegen is het volgende. Waar was
de voorzitter? Een integraal onderdeel van "zijn" vereniging. Maar totaal onzichtbaar. Geen enkele
vorm van teambuilding naar de beheerders van dit forum. Nergens een blijk van waardering. Elke
confrontatie uit de weg gaan. Niets helemaal niets. Terwijl hier mensen rondlopen die dagelijks
meerdere uren spenderen aan dit forum. Wat op papier meer dan 1600 leden heeft. Vaak
onzichtbare werkzaamheden verrichten om de boel goed en soepel te laten draaien.

Victor Onrust schreef:

Nou daar zou ik maar niet te benieuwd naar zijn, want dat wordt binnen de kortste keren weer
een grote puinhoop. Ik ga er in ieder geval niet rondkijken

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Ik ben ook benieuwd. Ik zit geloof ik nu al meer dan tien jaar op forums. Een van de eerste
dingen die ik leerde was dat als je ook maar per ongeluk een klein dingetje verkeerd zegt dat je
persoonlijk zou kunnen uitleggen, dat dit dan volledig uit de context wordt gehaald en discussie
in verontwaardigde in de richting van dat kleine dingetje wordtgestuurd, ten koste van alles wat
met een echt onderwerp te maken had. 

Ik heb mezelf dus aangeleerd zo goed en kwaad als het gaat alleen dingen te noemen die met
het onderwerp te maken hebben en elke schijn van persoonlijkheid te vermijden, want dan raak je
in zinloos, tijdrovend geruzie en irritante beschuldigingen verzeild waar ik helemaal geen zin in
heb. Maar ik zie dit vaak gebeuren op forums, om nog maar te zwijgen over de bijbehorende
discussie over 'wie er begon'. 

Ik denk dat het nog makkelijker is te modereren op een vrij forum dan een verenigingsforum,
want op een open forum bepaal je zelf hoe je wil dat mensen met elkaar omgaan, en wie dat niet
ziet zitten blijft maar weg. Maar op een verenigingsforum dat vrij spreken centraal stelt krijg je
automatisch de leden die een opvatting hebben over vrij spreken. Ze zullen toch echt na moeten
denken over hoe ze dit moeten vormgeven.

PietV. schreef:

Ik ben benieuwd hoe het straks op "jullie" forum gaat. Nu wordt het nog omringd door vele
goedwillende forumleden die een breed scala aan onderwerpen aandragen. Die over het algemeen
heel behoorlijk en netjes discussiëren. Een enkele keer wordt het te persoonlijk, maar dit valt goed
te sturen. Het begrip hiervoor is over de grote linie wederzijds. Nu gaat de DVG zonder buffer en
zonder belemmeringen de kritiek met zichzelf aan.

els schreef:
Binnen de DVG bestaat verschil van opvatting over moderatie. Dus als de DVG geen antwoord
heeft, heeft freethinker het helemaal niet.
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door els » 23 jan 2011 17:03

els
Unstoppable!
Berichten: 400
Geregistreerd: 18 feb 2005
21:22

Re: Sluiten van DVG forum op FT
door David Bakker » 23 jan 2011 17:34

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 546
Geregistreerd: 19 feb 2010
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door Victor Onrust » 23 jan 2011 17:36

Victor Onrust
Unstoppable!
Berichten: 263
Geregistreerd: 07 feb 2010
23:23

Re: Sluiten van DVG forum op FT
door PietV. » 23 jan 2011 18:10

PietV.
Site Admin
Berichten: 8225
Geregistreerd: 21 sep 2004
19:45

Ik heb trouwens wel een idee: open gewoon een forum met meerdere secties, een 'gemodereerd'
deel en een ongemodereerd deel, en natuurlijk nog een sectie waarin je óver de vereniging kan
spreken. En dan zien hoe dat zich ontwikkelt.

Waar reageer je precies op? Want het punt dat er binnen de DVG verschil van opvatting bestaat
over modereren blijft staan, het is alleen naar freethinker verschoven om het op te lossen, wat
natuurlijk niet kan. Er moet over dit probleem worden nagedacht, je lost het niet op door het
simpel af te schuiven op anderen.

PS, Victor, die forumregels die je opsomt komen automatisch ter discussie te staan. Je kan dit wel
stellen, maar als iemand er andere opvattingen over heeft onstaat er vanzelf een probleem. 
Ik vind overigens wel dat je ervoor moet waken dat een discussie gevoerd kan worden. Het kan
niet zo zijn dat elke discussie wordt getorpedeerd doordat het verschuift naar persoonlijk geruzie
vanwege de toon of bepaalde opmerkingen. Je kan niet zomaar zeggen dat er geen censuur mag
plaats vinden zonder dit punt te bespreken.

Victor schreef:
@Els:Volgens mij was het zich wenden tot FT nu juist het (door sommigen bestreden en niet
geaccepteerde) antwoord van DVG op de moderatievraag.

Graag reactie van de moderatoren op dit voorstel.

David Bakker schreef:
Ik stel voor te sluiten en dit DVG subform naar het knip-, plak en link archief te verplaatsen.

Je hebt helemaal gelijk, niet alleen de voorzitter maar het hele bestuur was totaal onzichtbaar
hier. Niet dat ik daar verder een "verbeterende" invloed van verwacht had overigens. Dat ze niet
hier waren is nog tot daar aan toe, op een forum aanwezig zijn moet je toch ook een beetje leuk
vinden en er tijd voor hebben. Maar dat ze ook de boel hier niet in volgde en daarover met de
moderatie in gesprek gingen is natuurlijk onaanvaardbaar en ik vrees wederom een illustratie van
hun incompetentie. Maar wat dat betreft had ik graag gezien dat FT zelf eerder (en
constructiever) met het bestuur was gaan praten.

PietV. schreef:
Waar was de voorzitter? Een integraal onderdeel van "zijn" vereniging. Maar totaal onzichtbaar.
Geen enkele vorm van teambuilding naar de beheerders van dit forum. Nergens een blijk van
waardering. Elke confrontatie uit de weg gaan. Niets helemaal niets. Terwijl hier mensen rondlopen
die dagelijks meerdere uren spenderen aan dit forum. Wat op papier meer dan 1600 leden heeft.
Vaak onzichtbare werkzaamheden verrichten om de boel goed en soepel te laten draaien.

Victor Onrust = kijk ook eens op http://onrust.2fd.eu/ =
Toen hij de top van zijn streven een belangrijk man te worden misschien iets dichterbij voelde komen, werd hij van daaraf begroet door
het geniale renpaard dat hem voor was geweest. -- (Vrij naar Musil: "De man zonder eigenschappen")

Dit voorstel wordt meegenomen tijdens het periodieke beheerders overleg.

David Bakker schreef:

Graag reactie van de moderatoren op dit voorstel.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door siger » 23 jan 2011 18:51

Sluiten van DVG forum op FT

Wij hebben inderdaad onze eigen regels en ik zie niet waarom we die hadden moeten aanpassen
met de komst van DVG forum.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Even voor de goede orde. Als de reden om een forum te sluiten voortkomt uit het gegeven, dat
het onbeheersbaar is geworden en men graag wil dat er in de toekomst gemodereerd gaat
worden. Dan mag je gemakshalve verwachten dat men ook toekijkt hoe één en ander zich
ontwikkeld. En zo nodig acte de présence geeft om zaken in goede banen te leiden. Stel dat ik als
werkgever ga samenwerken met een andere firma. Dan sluit ik mijzelf niet op in een kantoor, en
zit te wachten tot men bij me komt om verslag uit te brengen. Nee, dan neem ik zelf poolshoogte
en neem ter plekke bevindingen op.

Vanaf de zomer is het deel DVG langzaam autonoom geworden. Om de simpele reden dat
niemand zin had om zich nog langer druk te maken over interne beslommeringen. En toe te
kijken naar worstelingen die te maken hadden met definities rond vrijdenken. Ook zijn enkelen
persoonlijk door het slijk gehaald. Waarna het gejubel rond "vrijheid van meningsuiting" weer
begon. Dus het voorstel om de DVG niet meer te modereren is met terugwerkende kracht al
gehonoreerd. Maar er is gestemd en unaniem besloten om niet verder te gaan. De chemie
ontbreekt, bij DVG-ers heerst het gevoel dat ze het zelf wel afkunnen, moderatie wordt
stelselmatig afgebroken. Dus er mag naar ons gewezen worden. Maar het probleem ligt bij de
Vrije Gedachte. Het is alleen wederom zichtbaar geworden, maar dan op een andere plek.

Nb. En persoonlijk vind ik het intriest dat freethinker wordt bedekt met zaken die moeten
doorgaan voor een discussie, maar geen enkel niveau halen. De beste artikelen staan in een
verenigingsblad en het forum wordt bedekt met een langzaam aanzwellende laag die de hetze
laat zien tussen de leden onderling.

Victor Onrust schreef:
Maar wat dat betreft had ik graag gezien dat FT zelf eerder (en constructiever) met het bestuur
was gaan praten.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Het zal toch niet kunnen dat DVGers naar Freethinker gaan wijzen? 
Een beetje verantwoordelijkheidzin en zelfrespect aub!

Laat ons edelmoedigheid en altruïsme onderwijzen, want we worden zelfzuchtig geboren. (Richard Dawkins)

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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Sigers Weblog

Dat mist blijkbaar ten ene male.

Ik heb het zelf bij een verenigingsforum zien ontsporen, de reden dat we (als bestuur) de stekker
eruit hebben getrokken en enkele leden de wacht hebben aangezegd.
Uiteindelijk is de vereniging als forumloos verder gegaan en hebben we een emaillink opgezet.
Problemen waren opgelost.

Een forum is de dood voor een vereniging, wegens de onbeschaafdheid van sommige leden die er
altijd wel in welke vereniging ook tussen zitten.

Theologen, de gediplomeerde sprookjesvertellers.

Future World

73 Jim .--. . .---- .-. . .- PE1REA
Email, put amsat dot org behind the call

De DVG leden waren welbespraakt, maar mijns inziens niet veel beter dan de Een Vandaag club
die hier heeft huisgehouden. Discussies ontsporen hier wel eens, DVG bracht enkel ontspoorde
discussies ter tafel voor zover ik kan overzien. Er is geen reden om ze allemaal te bannen, maar
wellicht is het een goed idee om DVG niet meer te faciliteren. We hebben al genoeg gezeik zonder
dat we een stel onbuigzame ego's hier een speeltuin geven.

Dat zijn mijn 2 centen.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"

We bannen niemand. Lijkt me niet op zijn plaats binnen dit verhaal. De DVG-leden zullen opgaan
in het totaal van freethinker. Geen aparte discussiehoek. Ook interne onderwerpen die
rechtstreeks te maken hebben met de vereniging komen niet meer aan bod. Daar komt dus
waarschijnlijk een eigen forum voor terug. 
Zoals voorheen zullen er meldingen blijven verschijnen rond bepaalde activiteiten. Misschien
minder prominent, maar dat hangt af van degenen die het portal verzorgen. Ik zie sommige DVG-
leden graag binnen ons forum opereren. Maar dan wel binnen de nieuw ontstane werkelijkheid.
Dus los van alles wat met de DVG te maken heeft.

Marinus schreef:
De DVG leden waren welbespraakt, maar mijns inziens niet veel beter dan de Een Vandaag club die
hier heeft huisgehouden. Discussies ontsporen hier wel eens, DVG bracht enkel ontspoorde
discussies ter tafel voor zover ik kan overzien. Er is geen reden om ze allemaal te bannen, maar
wellicht is het een goed idee om DVG niet meer te faciliteren. We hebben al genoeg gezeik zonder
dat we een stel onbuigzame ego's hier een speeltuin geven.

Dat zijn mijn 2 centen.
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Groeten,

Piet

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Ik merk dat dit forum vooral wordt gebruikt om oud zeer van binnen de vereniging DVG op straat
te gooien.
Volgens mij is dat niet het doel van freethinker.

Ga alsjeblieft ergens anders bekvechten, jullie bezoedelen de naam van DVG in het bijzonder en
die van het vrijdenken in het algemeen.

Hoeveel leden zijn er eigenlijk?

 Hebr 6: 
5 wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft 6 en vervolgens afvallig
is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd.

Volgens mijn informatie telt de vereniging ongeveer 600 geregistreerde leden. Hoeveel er lid zijn
van freethinker dat weet ik niet. Tussen de 10 en 20 leden hebben de afgelopen 12 maanden iets
van zich laten horen. De harde kern op dit forum bestaat uit minder dan 10 man (1 vrouw). Een
erg ruwe schatting, dus hang me hier niet aan op.

collegavanerik schreef:

Hoeveel leden zijn er eigenlijk?

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Mijn fout, ik ben niet goed met taal. Ik bedoelde meer dat er geen enkele reden is om de DVG
leden te bannen, maar ook geen enkele reden om hun vetes hier te faciliteren. Het zijn beste
mensen denk ik, ik heb geen persoonlijke aversie tegen ze, maar als ze hier willen blijven, dan
kunnen ze wat mij betreft het beste die DVG rotzooi achterlaten en een nieuwe start maken.

Ik weet niet wat er mis is op het DVG-forum, maar zo te zien heel veel. Dat hoeven we er op dit
forum niet bij te hebben, er zijn al genoeg problemen (niet lullig bedoel, het forum wordt prima
gerund, maar er zijn gewoon genoeg problemen). Als jullie door willen bekvechten, prima, je kunt
een gratis forum binnen een dag opzetten. Jezus, ik heb een forum opgezet vanwege een internet
spelletje. Hoe moeilijk kan het zijn?

Kortom: we zijn het gezeik van jullie geruzie zat. Zoek een andere plek voor dat, en verder zijn
jullie welkom....

PietV. schreef:
We bannen niemand.

Jonathan Rauch: (apatheism is) "a disinclination to care all that much about one's own religion and even a
stronger disinclination to care about other people's"
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Re: Sluiten van DVG forum op FT
door Devious » 25 jan 2011 23:38

Dat denk ik ook. Ik raad DVG dan ookniet aan een eigen forum te starten en al helemaal niet als
er nog interne problemen zijn. Ruim eerst de troep op, zorg dat mensen op één lijn zitten en stel
regels op voor de leden wat betreft het openbaar spuien van kritiek. Volgens mij was dit weekend
toch de ALV? Dat was de uitgelezen kans om lijnen uit te zetten en daadkrachtig op te treden.
Maar ik ben geen lid, dus ik weet niet alle ins en outs van wat er allemaal speelt.

Een forum is de dood voor een vereniging, wegens de onbeschaafdheid van sommige leden die er
altijd wel in welke vereniging ook tussen zitten.

Feuerbach: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en
genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.

Kort en krachtig Marinus.

Marinus schreef:

Kortom: we zijn het gezeik van jullie geruzie zat. Zoek een andere plek voor dat, en verder zijn
jullie welkom....

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Ik ben wel lid, maar weet net zoveel als jij. Zelden een vereniging meegemaakt die zo slecht
communiceert. Een fossiel wat op sterven na dood is. Als secularisatie een groei laat zien. De
katholieke kerk worstelt met haar dossiers. Een billboard langs de snelweg een landelijke
discussie veroorzaakt. Dan blijf je niet op 600 leden steken maar ga je naar 10.000. Gewoon een
keiharde doelstelling. Effectief leiderschap en steevast nadenken over je plek in de samenleving.
Hoe je die kan versterken en verder kan uitbouwen. Er is genoeg kennis in de achterban. Maar
men gedraagt zich liever als een stel verwende kleuters. Die voortkabbelen op een traditie die al
meer dan 100 jaar bestaat.

lanier schreef:
Maar ik ben geen lid, dus ik weet niet alle ins en outs van wat er allemaal speelt.

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Iemand met verstand van zaken kan dit in een paar uur regelen. Vraag Erik van dit blog. Het kost
je een paar honderd euro. Maar dan heb je denk ik iets wat goed beveiligt is.

Marinus schreef:
Als jullie door willen bekvechten, prima, je kunt een gratis forum binnen een dag opzetten. Jezus,
ik heb een forum opgezet vanwege een internet spelletje. Hoe moeilijk kan het zijn?

Het begint met een sprekende slang en eindigt met een vierkoppig monster. Waar moeten we dit boek
plaatsen: "In fictie of non-fictie"? Bent u dol op het beantwoorden van vragen, dan kunt u 
hier terecht!

Zoals men wellicht al heeft gezien heb ik al een aantal topics gesloten en anderen verplaatst. Ik

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=259597
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=259597
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#p259597
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=259597#p259597
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=259597
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=259600
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=259600
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#p259600
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=259600#p259600
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=259600
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=259602
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=259602
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#p259602
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=259602#p259602
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=259602
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=50
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=259785
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=259785
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#p259785
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=259785#p259785
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#wrap
http://www.godvoordommen.nl/
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=8382
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20110117Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT/Sluiten%20van%20DVG%20forum%20op%20FT4.mht/viewtopic.php#wrap


Devious
Site Admin
Berichten: 8299
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: Sluiten van DVG forum op FT
door Devious » 03 feb 2011 13:38

Devious
Site Admin
Berichten: 8299
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Vorige

60 berichten • Pagina 4 van 4 • 1 2 3 4

Keer terug naar Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.

Geef de vorige berichten weer: Alle berichten  Sorteer op Berichtdatum  Oplopend  

Ga naar:     Gebruikersgroep De Vrije Gedachte.  

WIE IS ER ONLINE

Gebruikers op dit forum: David Bakker en 0 gasten

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group 
phpBB.nl Vertaling

heb niets gewist, al lijkt dit misschien wel het geval omdat ik bij een aantal vergeten ben om een
link in dit forumgedeelte te laten staan. Wat we met al die topics gaan doen dat weten we nog
niet, maar we zullen sowieso niets verwijderen zonder mensen eerst een periode de kans te
geven om eventuele bijdragen op te slaan.

Groet,

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

De berichten in dit subforum zullen één dezer dagen tijdelijk worden overgebracht naar een
onzichtbaar archief (of worden verplaatst naar andere topics als ze daar relevant zijn). Indien er
mensen zijn die nog berichten willen kopiëren kunnen dat nog doen zolang het hier staat, en
wanneer iemand (DVG-lid) daarna nog belang hecht aan deze discussies kan men mij een bericht
sturen. Dan verleen ik toegang tot de betreffende gebruikersgroep.

Groet,

'Bij een discussie die de redelijkheid zoekt heeft hij die het onderspit delft groter voordeel, voor zover hij er
iets van opgestoken heeft.’ Epicurus (341-271vc)

Plaats een reactie
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