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De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Dit subforum De vrije gedachte is aangemaakt om te worden 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.

[postscriptum door Devious 19-06-2010:]
We hebben besloten om de discussies over bestuurlijke aangelegenheden van De Vrije Gedachte
te sluiten. 
Er is onder de moderatoren/admins geen draagvlak voor het modereren van dit soort
onderwerpen; simpelweg omdat het niet hun zaak is; ze staan er buiten. Freethinker is er ter
verdediging en verbreiding van de vrijdenkersgedachte en slechts in die geest kan een
samenwerking zinvol zijn omdat DVG immers dezelfde doelen nastreeft. Bespreking van interne
problemen van een vereniging behoren niet tot de doelstellingen.

Op dit forum wordt ruimte geboden voor besprekingen en aankondigingen van activiteiten,
lezingen en uitgaven van DVG, discussie over artikelen in De Vrijdenker, en de geschiedenis van
DVG/Dageraad. Voor behandeling van klachten en interne strubbelingen binnen DVG zal men een
ander kanaal moeten zien te vinden. 
Wie het niet eens is met deze beslissing van de moderatoren kan hierover een topic openen in het
klachtenforum. ]

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.

Kitty schreef:
Dit subforum De vrije gedachte is aangemaakt om te worden 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

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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Wie bepaalt die regels? Ik ben lid van DVG en ik wil mijn bijdragen alleen hier plaatsen, ongeacht
waar die over gaan.

dan is het zaak het juiste subforum hiervoor te kiezen.

Dit is een forum dat onderverdeeld is in subfora. Dit is niet voor niets omdat het anders een
onoverzichtelijke warboel wordt. Er zijn subfora voor politieke onderwerpen, wetenschap,
filosofie, atheïsme, pantheïsme, etc, en die zijn er niet voor niets. Er is geen enkele rationele
reden aan te wijzen waarom een discussie over politiek niet gevoerd zou behoren te worden in
het subforum over politiek.

'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)

Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid van
ben, snap je?

Devious schreef:
Dit is een forum dat onderverdeeld is in subfora. Dit is niet voor niets omdat het anders een
onoverzichtelijke warboel wordt. Er zijn subfora voor politieke onderwerpen, wetenschap, filosofie,
atheïsme, pantheïsme, etc, en die zijn er niet voor niets. Er is geen enkele rationele reden aan te
wijzen waarom een discussie over politiek niet gevoerd zou behoren te worden in het subforum
over politiek.

Tot ziens ! Doe je de deur achter je dicht ?

David Bakker schreef:

Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid van
ben, snap je?

Devious schreef:
Dit is een forum dat onderverdeeld is in subfora. Dit is niet voor niets omdat het anders een
onoverzichtelijke warboel wordt. Er zijn subfora voor politieke onderwerpen, wetenschap,
filosofie, atheïsme, pantheïsme, etc, en die zijn er niet voor niets. Er is geen enkele rationele
reden aan te wijzen waarom een discussie over politiek niet gevoerd zou behoren te worden
in het subforum over politiek.

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

David Bakker schreef:

Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid van
ben, snap je?

Devious schreef:
Dit is een forum dat onderverdeeld is in subfora. Dit is niet voor niets omdat het anders een
onoverzichtelijke warboel wordt. Er zijn subfora voor politieke onderwerpen, wetenschap,
filosofie, atheïsme, pantheïsme, etc, en die zijn er niet voor niets. Er is geen enkele rationele
reden aan te wijzen waarom een discussie over politiek niet gevoerd zou behoren te worden
in het subforum over politiek.
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Jammer dan. In dat geval zul je toch je heil elders moeten zoeken. We hebben nu eenmaal
huisregels, en daar zal iedereen zich aan moeten houden. 

Een vriendelijke 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)

Welke heilzame plaats raad je me dan aan? Het DVG-Forum is immers opgeheven.

Devious schreef:

Jammer dan. In dat geval zul je toch je heil elders moeten zoeken. We hebben nu eenmaal
huisregels, en daar zal iedereen zich aan moeten houden. 

Een vriendelijke groet.

David Bakker schreef:

Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid
van ben, snap je?

Devious schreef:
Dit is forum dat onderverdeeld is in subfora. Dit is niet voor niets omdat het anders een
onoverzichtelijke warboel wordt. Er zijn subfora voor politieke onderwerpen, wetenschap,
filosofie, atheïsme, pantheïsme, etc, en die zijn er niet voor niets. Er is geen enkele
rationele reden aan te wijzen waarom een discussie over politiek niet gevoerd zou
behoren te worden in het subforum over politiek.

Het forum van skepp.be of dat van atheïsme.eu zijn mogelijkheden, maar ik kan je nu alvast
vertellen dat je je daar ook aan huisregels zult moeten houden. Discussiefora functioneren helaas
niet zonder regels en strenge handhaving van die regels.

'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 rest van het forum wordt volgens mij door dezelfde moderators in de gaten gehouden als dit
DVG-subforum, dus deze overweging hoeft geen rol te spelen.

David Bakker schreef:
Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid van
ben, snap je?

David Bakker schreef:

Kitty schreef:
Dit subforum De vrije gedachte is aangemaakt om te worden gebruikt voor artikelen
gerelateerd aan DVG, zoals artikelen vanuit deze site of De Vrijdenker of aankondigingen van
DVG van activiteiten.
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
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Unstoppable!
Berichten: 565
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14:01

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door The Prophet » 03 maart 2010 09:41

De regels m.b.t. dit subforum De vrije gedachte, zijn gemaakt in overleg met het bestuur van De
Vrije Gedachte. Wij hebben ons forum beschikbaar gesteld voor leden van DVG. Voor zaken
expliciet vanuit DVG hebben wij dit speciale subforum geopend. Wat hieronder valt staat in het
eerste bericht vermeld. Andere zaken horen gewoon in de subfora waar ze qua onderwerp horen.
Dit alles is uitgebreid besproken en afgesproken met DVG zelf.

Zie je dit forum niet zitten als DVG-lid, dan is dat natuurlijk jammer, maar dan moet je je eigen
conclusies trekken. Wij kunnen dan verder weinig voor je doen.

Wie bepaalt die regels? Ik ben lid van DVG en ik wil mijn bijdragen alleen hier plaatsen, ongeacht
waar die over gaan.

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.

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.

Je hebt Forum opengesteld voor DVG-leden? Dat is geleuter. Dit forum was altijd open voor
iedereen. Ik wil een eigen DVG-Forum want ik heb geen zin om op dit Forum met al die vage
anonieme scribenten in discussie te gaan.

Kitty schreef:

De regels m.b.t. dit subforum De vrije gedachte, zijn gemaakt in overleg met het bestuur van De
Vrije Gedachte. Wij hebben ons forum beschikbaar gesteld voor leden van DVG. Voor zaken
expliciet vanuit DVG hebben wij dit speciale subforum geopend. Wat hieronder valt staat in het
eerste bericht vermeld. Andere zaken horen gewoon in de subfora waar ze qua onderwerp horen.
Dit alles is uitgebreid besproken en afgesproken met DVG zelf.

Zie je dit forum niet zitten als DVG-lid, dan is dat natuurlijk jammer, maar dan moet je je eigen
conclusies trekken. Wij kunnen dan verder weinig voor je doen.

David Bakker schreef:

Wie bepaalt die regels? Ik ben lid van DVG en ik wil mijn bijdragen alleen hier plaatsen,
ongeacht waar die over gaan.

Kitty schreef:
Dit subforum De vrije gedachte is aangemaakt om te worden 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.
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Je bent natuurlijk vrij om er zelf eentje op te richten.

David Bakker schreef:
Ik wil een eigen DVG-Forum want ik heb geen zin om op dit Forum met al die vage anonieme
scribenten in discussie te gaan.

Cartoon messiahs became cartoon destroyers

Dan zal je een eigen forum moeten oprichten David Bakker. En nee, natuurlijk is Freethinker niet
opgericht voor DVG. Je moet natuurlijk wel goed lezen. DVG heeft Freethinker gevraagd of het
mogelijk is om een samenwerking aan te gaan, omdat wij een praktisch en goed forum hadden
en onze doelstellingen overeenkomsten vertoonden. Freethinker vond dit een prima idee en heeft
dus zijn eigen al bestaande forum opengesteld voor leden van DVG.

Een van de redenen van samenwerking met Freethinker was trouwens het ontbreken van
moderatie op hun eigen forum. Dus dat je hier moderatie tegenkomt, daar zul je aan moeten
wennen. 

Nogmaals als je dit niet zint, moet je hierover in discussie gaan met DVG en niet met Freethinker.

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.

Weet je zeker dat Freethinker een samenwerkingsovereenkomst met DVG is aangegaan? Is die
schriftelijk vastgelegd? Heb je het handelsregister van de Kamer van Koophandel gecheckt of je
met de rechtsgeldige vertegenwoordigers van DVG afspraken hebt gemaakt. Is Freethinker een
rechtspersoon? Of is DVG een overeenkomst aangegaan met de prive personen die
verantwoordelijk zijn voor deze website? Kan je daarover helderheid verschaffen?

Kitty schreef:
Dan zal je een eigen forum moeten oprichten David Bakker. En nee, natuurlijk is Freethinker niet
opgericht voor DVG. Je moet natuurlijk wel goed lezen. DVG heeft Freethinker gevraagd of het
mogelijk is om een samenwerking aan te gaan, omdat wij een praktisch en goed forum hadden en
onze doelstellingen overeenkomsten vertoonden. Freethinker vond dit een prima idee en heeft dus
zijn eigen al bestaande forum opengesteld voor leden van DVG.

Een van de redenen van samenwerking met Freethinker was trouwens het ontbreken van moderatie
op hun eigen forum. Dus dat je hier moderatie tegenkomt, daar zul je aan moeten wennen. 

Nogmaals als je dit niet zint, moet je hierover in discussie gaan met DVG en niet met Freethinker.

Het bestuur van DVG en het bestuur van Freethinker hebben om de tafel gezeten en zijn
inderdaad tot deze afspraak gekomen. Het was een initiatief van DVG. Dus nogmaals, je zal je tot
DVG moeten richten indien je hier kritiek op hebt.

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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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door David Bakker » 03 maart 2010 14:49

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
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14:01

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Kitty » 03 maart 2010 14:53

De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Heeft Freethinker een bestuur? Wie zit daar in? Met welke bestuursleden van DVG heb je om tafel
gezeten?

Kitty schreef:
Het bestuur van DVG en het bestuur van Freethinker hebben om de tafel gezeten en zijn
inderdaad tot deze afspraak gekomen. Het was een initiatief van DVG. Dus nogmaals, je zal je tot
DVG moeten richten indien je hier kritiek op hebt.

De administratoren en moderatoren van FT vormen het bestuur.

Ik zie geen enkele reden om jou daarvan op de hoogte te stellen. Wie zoekt zal vinden.

Gegroet.

David Bakker schreef:
Heeft Freethinker een bestuur? Wie zit daar in?

Met welke bestuursleden van DVG heb je om tafel gezeten?

'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 administratoren en moderatoren van FT vormen het bestuur.
[quote]

Sorry dat ik nog even stoor. Waarvan zijn jullie precies een bestuur? Zijn jullie een vereniging of
een stichting? Wie zijn de administratoren en moderatoren? Het is misschien een gekke vraag
maar ik ben een ander Forum gewend waar de meeste deelnemers, vrijdenkers die elkaar graag
met open vizier tegemoet treden, onder hun werkelijke naam met elkaar discussiëren. Bij
voorbaat dank voor je antwoorden.

Devious schreef:

David Bakker schreef:
Heeft Freethinker een bestuur? Wie zit daar in?

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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Lees even onze forumregels daar staat alles in vermeld wat je weten wil, ook wie hier de admins
en moderators zijn. En bestuur moet zijn beheer, dat is de meer gebruikelijke naam voor de
leiding van een site en forum.

viewtopic.php?f=26&t=2511

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.

Dank voor je bericht. Ik zie geen echte namen staan. Ik wil graag weten met welke mensen van
vlees en bloed mijn vereniging een samenwerking is aangegaan. Dat is toch geen gekke vraag?
Anders is het zo Kafka. Ik stel persoonlijke contacten in het vrijdenken zeer op prijs. Jij heet toch
geen Kitty, Kitty?

Kitty schreef:
Lees even onze forumregels daar staat alles in vermeld wat je weten wil, ook wie hier de admins
en moderators zijn. En bestuur moet zijn beheer, dat is de meer gebruikelijke naam voor de
leiding van een site en forum.

viewtopic.php?f=26&t=2511

Je moet niet de intentie hebben dat je hier alles naar jouw hand kan zetten. Ieder is hier vrij om
onder een nick te posten indien hij dat wenst. Dat jij wil weten wat de echte namen van mensen
zijn, kan best zijn, maar dat hoeft op geen enkele manier te leiden tot het vrijgeven van die
namen. Het gaat hier nu eenmaal niet zoals jij het graag zou willen, dat is vast jammer voor jou
maar take it or leave it.

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.

David Bakker

Waarom al deze nietszeggende commentaar? Welkom in de virtuele wereld, nicknames horen daar
nu eenmaal bij. Het is een drogreden om te stellen dat je op dit forum geen zinnige discussies
kan voeren omdat de mensen een nick gebruiken. Ook al dat gefnurk aan het aders van de mods,
die dat helemaal niet hebben verdient. En dat voor iemand die hier net komt binnengewalst,
hoeveel topics heb je al gelezen, welke bijdrage gaf je zelf? Als het jou hier niet aanstaat,
niemand verplicht je om hier te blijven.

MVG, LD.

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Kitty schreef:
Je moet niet de intentie hebben dat je hier alles naar jouw hand kan zetten. Ieder is hier vrij om
onder een nick te posten indien hij dat wenst. Dat jij wil weten wat de echte namen van mensen
zijn, kan best zijn, maar dat hoeft op geen enkele manier te leiden tot het vrijgeven van die
namen. Het gaat hier nu eenmaal niet zoals jij het graag zou willen, dat is vast jammer voor jou
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Devious » 03 maart 2010 15:25

Ik vind het raar dat een vereniging een samenwerking met een anonieme partij aangaat.

maar take it or leave it.

Mijn naam is geen geheim. De meeste mensen hier weten wie ik ben. Men kan even zoeken of mij
op de man af vragen. De andere moderatoren/admins zijn volkomen vrij om anoniem te blijven
indien zij dat wensen. Ik maak overigens geen gradueel verschil tussen mijn internetnaam, en de
naam die op mijn geboorte-akte staat. Ik ben beide.
Op dit forum is iedereen vrij om de naam te kiezen die zij of hij wil, en ook is iedereen vrij om
anoniem te blijven zonder opgaaf van redenen.
Verder moeten we ook maar aannemen dat ene David Bakker écht David Bakker heet. Het internet
is een wat bizarre wereld waar andere natuurwetten gelden.

David Bakker schreef:
Ik zie geen echte namen staan. Ik wil graag weten met welke mensen van vlees en bloed mijn
vereniging een samenwerking is aangegaan. Dat is toch geen gekke vraag? Anders is het zo Kafka.
Ik stel persoonlijke contacten in het vrijdenken zeer op prijs.

'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)

Heb ik gezegd dat er geen zinnige discussies gevoerd kunnen worden?

Dat ik hier niet welkom ben is me inmiddels duidelijk aan het worden.

LordDragon schreef:
David Bakker

Waarom al deze nietszeggende commentaar? Welkom in de virtuele wereld, nicknames horen daar
nu eenmaal bij. Het is een drogreden om te stellen dat je op dit forum geen zinnige discussies kan
voeren omdat de mensen een nick gebruiken. Ook al dat gefnurk aan het aders van de mods, die
dat helemaal niet hebben verdient. En dat voor iemand die hier net komt binnengewalst, hoeveel
topics heb je al gelezen, welke bijdrage gaf je zelf? Als het jou hier niet aanstaat, niemand
verplicht je om hier te blijven.

MVG, LD.

Voltaire schreef ook onder pseudoniem, Ik wil geen steen door de ruit of erger van een
moslimfundi:
"ik weet waar je huisje woont, ik weet waar je bedje slaapt"

David Bakker schreef:
Het is misschien een gekke vraag maar ik ben een ander Forum gewend waar de meeste
deelnemers, vrijdenkers die elkaar graag met open vizier tegemoet treden, onder hun werkelijke
naam met elkaar discussiëren. Bij voorbaat dank voor je antwoorden.

 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.

David Bakker schreef:
Ik vind het raar dat een vereniging een samenwerking met een anonieme partij aangaat.
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Voor de bestuursleden waar wij mee gesproken hebben zijn we niet anoniem. Ik heb me keurig
voorgesteld onder de naam die mijn ouders me hebben gegeven, en mijn naam op het forum. En
nee, ze hebben niet gevraagd naar onze legitimatie en uittreksel uit het bevolkingsregister  

'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)

David

Dit heb je gezegd

en wel hier

viewtopic.php?f=59&t=7521#p208987

Hoe moet ik dat anders interpreteren? 

Dat heb ik nergens gezegd. Je mag misschien ook eens rekening houden op welke manier je hier
komt binnenvallen, je stelt jezelf boven de mods, je hebt op zowat alles commentaar, logisch dus
dat je, als je je zo opstelt, je niet op een warm welkom hoeft te rekenen. Maar de fout ligt geheel
bij jou, als je bij iemand op bezoek gaat geef je dan ook steeds commentaar, ik had die keuken
auto of whatever toch niet gekocht hoor ik had die gekocht en zus en zo moet je dit en dat doen?
Er bestaan bij mijn weten andere manieren om zich aan te melden op een forum. Lees je eerst
wat in, neem actief deel aan lopende discussies, stel je eventueel even voor enz.

MVG, LD.

Ik wil een eigen DVG-Forum want ik heb geen zin om op dit Forum met al die vage anonieme
scribenten in discussie te gaan.

Heb ik gezegd dat er geen zinnige discussies gevoerd kunnen worden?

Dat ik hier niet welkom ben is me inmiddels duidelijk aan het worden.

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Goed om te weten. Dus jullie zijn als prive persoon een overeenkomst aangegaan met DVG. In
verband met aansprakelijkheden kan dat van belang zijn. Maar heeft DVG, in juridische zin, enige
zeggenschap over dit Forum, een zeggenschap die bijvoorbeeld vastgelegd kan zijn in een
samenwerkingsovereenkomst?

Devious schreef:

Voor de bestuursleden waar wij mee gesproken hebben zijn we niet anoniem. Ik heb me keurig
voorgesteld onder de naam die mijn ouders me hebben gegeven, en mijn naam op het forum. En

nee, ze hebben niet gevraagd naar onze legitimatie en uittreksel uit het bevolkingsregister  

David Bakker schreef:
Ik vind het raar dat een vereniging een samenwerking met een anonieme partij aangaat.
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Dat heb ik nergens gezegd. Je mag misschien ook eens rekening houden op welke manier je hier
komt binnenvallen, je stelt jezelf boven de mods, je hebt op zowat alles commentaar, logisch dus
dat je, als je je zo opstelt, je niet op een warm welkom hoeft te rekenen. Maar de fout ligt geheel
bij jou, als je bij iemand op bezoek gaat geef je dan ook steeds commentaar, ik had die keuken
auto of whatever toch niet gekocht hoor ik had die gekocht en zus en zo moet je dit en dat doen?
Er bestaan bij mijn weten andere manieren om zich aan te melden op een forum. Lees je eerst
wat in, neem actief deel aan lopende discussies, stel je eventueel even voor enz.

MVG, LD.[/quote]
Als het een bezoek betreft dat ik min of meer uit dwang zou moeten afleggen zou ik me wel eens
zo kunnen opstellen. Wie ben jij? Heb jij iets met De Vrije Gedachte?

Dat ik hier niet welkom ben is me inmiddels duidelijk aan het worden.

Plaats een reactie
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De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Haha, neen. Wij zijn anarchistische hippie-vrijdenkers  

We hebben gezellig een kopje koffie gedronken, van gedachten gewisseld als geestverwanten
onder elkaar, en aan juridisch gedoe doen wij niet. Wij zijn autonoom en blijven autonoom. Wij
zijn deze samenwerking aangegaan uit respect voor DVG - een prachtige vereniging waarvan wij
(beheerders) de doelstellingen ondersteunen, en we hopen dat we een steentje bij kunnen dragen
aan het groeien van de vereniging. Dat is alles.

David Bakker schreef:
Goed om te weten. Dus jullie zijn als prive persoon een overeenkomst aangegaan met DVG. In
verband met aansprakelijkheden kan dat van belang zijn. Maar heeft DVG, in juridische zin, enige
zeggenschap over dit Forum, een zeggenschap die bijvoorbeeld vastgelegd kan zijn in een
samenwerkingsovereenkomst?

'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)

Aha autonoom. Maar als ik hier, als DVG-lid, een pittige mening verkondig waarvan de
modderaars vinden dat die verwijderd moet worden terwijl (het bestuur van) DVG vindt dat die
mening in het kader van de grote vrijheid van meningsuiting door de beugel kan, wat gebeurt er
dan?

Devious schreef:

Haha, neen. Wij zijn anarchistische hippie-vrijdenkers  

We hebben gezellig een kopje koffie gedronken, van gedachten gewisseld als geestverwanten
onder elkaar, en aan juridisch gedoe doen wij niet. Wij zijn autonoom en blijven autonoom. Wij
zijn deze samenwerking aangegaan uit respect voor DVG - een prachtige vereniging waarvan wij
(beheerders) de doelstellingen ondersteunen, en we hopen dat we een steentje bij kunnen dragen
aan het groeien van de vereniging. Dat is alles.

David Bakker schreef:
Goed om te weten. Dus jullie zijn als prive persoon een overeenkomst aangegaan met DVG. In
verband met aansprakelijkheden kan dat van belang zijn. Maar heeft DVG, in juridische zin,
enige zeggenschap over dit Forum, een zeggenschap die bijvoorbeeld vastgelegd kan zijn in
een samenwerkingsovereenkomst?

We hebben onze huisregels, en daar moet een ieder zich aan houden, ongeacht of men atheïst,
christen of moslim is. Misschien is het een idee om die eerst eens door te lezen.

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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Gegroet.

'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)

Dus de samenwerking komt er op neer dat DVG hier niets te zeggen heeft. Kijk dat zijn nog eens
afspraken.

Devious schreef:
We hebben onze huisregels, en daar moet een ieder zich aan houden, ongeacht of men atheïst,
christen of moslim is. Misschien is het een idee om die eerst eens door te lezen.

Gegroet.

Is het niet typisch? Nauwelijks heb je mensen asiel verleend, of ze willen de boel al overnemen 

David Bakker schreef:
Dus de samenwerking komt er op neer dat DVG hier niets te zeggen heeft. Kijk dat zijn nog eens
afspraken.

David

Wie heeft jou gedwongen? 

Ik ben een mens, en een lid van het FT forum, mannelijk 37 jaar oud/jong en woonachtig in oost-
vlaanderen. En wat ik met de vrije gedachte heb, hewel die komt via dit forum mijn leven
binnenwandelen en plots verschijnen hier individuen die het FT forum op de korrel nemen.
Aangezien ik deel uitmaak van FT mag ik dus jou van repliek dienen. 

Dit is FT, de mensen van het beheer werken samen met de mensen van dvg, dit is niet het

Als het een bezoek betreft dat ik min of meer uit dwang zou moeten afleggen zou ik me wel eens
zo kunnen opstellen.

Wie ben jij? Heb jij iets met De Vrije Gedachte?

Dus de samenwerking komt er op neer dat DVG hier niets te zeggen heeft. Kijk dat zijn nog eens
afspraken.
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Laatst bijgewerkt door LordDragon op 03 maart 2010 16:37, in totaal 1 keer bewerkt.
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privéforum van dvg. Dus als je hier de boel wil komen overnemen vrees ik dat dat niet ga lukken,
en o van mij moet je niet bang zijn, maar FT heeft zijn eigen beheer en eigen moderatie.

Een vraagje ben jij de man achter die relnichten?

MVG, LD.

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my
fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to
see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Onder het genot van het kopje koffie brachten we onze geestverwanten op de hoogte van onze
werkwijze, en daar zag men de redelijkheid van in. Als men het ergens niet mee eens is dan kan
daarover overlegd worden, en als we het niet eens worden, dan gaan we als goede vrienden ieder
ons weegs. Dudelijk?

Gegroet.

David Bakker schreef:
Dus de samenwerking komt er op neer dat DVG hier niets te zeggen heeft. Kijk dat zijn nog eens
afspraken.

'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)

Ahum, LD. Gaarne proberen on-topic te blijven a.u.b.

'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)

Langzamerhand begin ik het te begrijpen. DVG had op haar eigen website een forum waarover zij
volledige zeggenschap had. Dit Forum is opgeheven. Nu is het de bedoeling dat deelnemers van
het oorspronkelijke forum naar het Freethinker forum gaan, een forum waarover DVG geen enkele
zeggenschap heeft. En wij, simpele DVG-leden moeten nu geloven, dat er een unieke
samenwerking tot stand is gekomen. Maar dat Freethinker forum was er al lang. En we hadden
daar al lang heen kunnen gaan als we dat wilden. In dat opzicht is er dus niks veranderd. De
conclusies die ik hieruit trek zijn:

1. Het DVG-forum is ons ontnomen;
2. Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Immers, het Freethinker-Forum bestond al.

Devious schreef:

Onder het genot van het kopje koffie brachten we onze geestverwanten op de hoogte van onze
werkwijze, en daar zag men de redelijkheid van in. Als men het ergens niet mee eens is dan kan
daarover overlegd worden, en als we het niet eens worden, dan gaan we als goede vrienden ieder
ons weegs. Dudelijk?

Gegroet.

David Bakker schreef:
Dus de samenwerking komt er op neer dat DVG hier niets te zeggen heeft. Kijk dat zijn nog
eens afspraken.
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3. Dit alles wordt verkocht als een samenwerking. 

Weet je hoe ik dit noem: EEN GROTE FOPSPEEN!

Je hebt gelijk.
En hoe nu verder?

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.

uh, dan begin je toch een eigen forum?  
Je moet freethinker niet de schuld geven dat het DVG forum is opgeheven, wij ontvangen slechts
ontheemden, wees blij dat je nog een forum hebt.

David Bakker schreef:
Langzamerhand begin ik het te begrijpen. DVG had op haar eigen website een forum waarover zij
volledige zeggenschap had. Dit Forum is opgeheven. Nu is het de bedoeling dat deelnemers van
het oorspronkelijke forum naar het Freethinker forum gaan, een forum waarover DVG geen enkele
zeggenschap heeft. En wij, simpele DVG-leden moeten nu geloven, dat er een unieke
samenwerking tot stand is gekomen. Maar dat Freethinker forum was er al lang. En we hadden
daar al lang heen kunnen gaan als we dat wilden. In dat opzicht is er dus niks veranderd. De
conclusies die ik hieruit trek zijn:

1. Het DVG-forum is ons ontnomen;
2. Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Immers, het Freethinker-Forum bestond al.
3. Dit alles wordt verkocht als een samenwerking. 

Weet je hoe ik dit noem: EEN GROTE FOPSPEEN!

 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.

collegavanerik schreef:

uh, dan begin je toch een eigen forum?  
Je moet freethinker niet de schuld geven dat het DVG forum is opgeheven, wij ontvangen slechts
ontheemden, wees blij dat je nog een forum hebt.

David Bakker schreef:
Langzamerhand begin ik het te begrijpen. DVG had op haar eigen website een forum waarover
zij volledige zeggenschap had. Dit Forum is opgeheven. Nu is het de bedoeling dat
deelnemers van het oorspronkelijke forum naar het Freethinker forum gaan, een forum
waarover DVG geen enkele zeggenschap heeft. En wij, simpele DVG-leden moeten nu geloven,
dat er een unieke samenwerking tot stand is gekomen. Maar dat Freethinker forum was er al
lang. En we hadden daar al lang heen kunnen gaan als we dat wilden. In dat opzicht is er dus
niks veranderd. De conclusies die ik hieruit trek zijn:

1. Het DVG-forum is ons ontnomen;
2. Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Immers, het Freethinker-Forum bestond al.
3. Dit alles wordt verkocht als een samenwerking. 

Weet je hoe ik dit noem: EEN GROTE FOPSPEEN!
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Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een samenwerking
aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over de vloer krijgen.

Nogmaals; dit is niet onze zaak. Je zult daarover in discussie moeten met het bestuur van DVG.
We zijn overigens niet de enige website waarmee DVG contacten heeft. Het bestuur is wijs om te
kijken wat er op het internet leeft, en om in die geest samenwerkingsverbanden aan te gaan.
Welkom in de 21e eeuw!
Indien je het bestuur van DVG kunt overtuigen van het tegendeel, zullen we ieder ons weegs
gaan, en het zal niets veranderen in onze (initiatiefnemers van FT) waardering voor De Vrije
Gedachte.

Gegroet.

David Bakker schreef:
1. Het DVG-forum is ons ontnomen;
2. Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Immers, het Freethinker-Forum bestond al.
3. Dit alles wordt verkocht als een samenwerking. 

Weet je hoe ik dit noem: EEN GROTE FOPSPEEN!

'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)

We hebben wel ergere stormen doorstaan.

David Bakker schreef:
Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een samenwerking
aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over de vloer krijgen.

'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)

[/quote]

Een vraagje ben jij de man achter die relnichten?

MVG, LD.[/quote]
Wat bedoel je? Ik was zondag niet in de St. Jan in Den Bosch

Plaats een reactie
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De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Vergis je niet, ik kan behoorlijk zeiken, zelfs tegen de wind in.

Devious schreef:

We hebben wel ergere stormen doorstaan.

David Bakker schreef:
Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een
samenwerking aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over
de vloer krijgen.

Dat was ons al duidelijk.  Is vrij zeiken ook een vorm van vrijdenken?

Indien men alleen maar zeikt, en dit lang genoeg volhoudt, dan hebben wij ook nog de
mogelijkheid tot overgaan tot een ban van de zeikerd.
Lastig hè zo'n forum met regels en beheerders. 

David Bakker schreef:
Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een samenwerking
aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over de vloer krijgen.

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.

Kitty volgens mij heb je nu een heel verkeerd beeld van mij. Daar moeten we iets aan. Zullen we
een keer onder het genot van een glaasje wijn een potje vrijdenken?

Kitty schreef:

Dat was ons al duidelijk.  Is vrij zeiken ook een vorm van vrijdenken?

David Bakker schreef:
Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een
samenwerking aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over
de vloer krijgen.

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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Plaats een reactie
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
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Kitty
Eagle
Berichten: 15063
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door siger » 03 maart 2010 17:18

siger
Superposter
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Geregistreerd: 01 okt 2008
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door David Bakker » 03 maart 2010 18:49

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
14:01

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door lost and not found yet! » 03 maart 2010 19:22

Vooralsnog heb je je laten kennen als iemand waar ik nu niet direct gezellig een glaasje mee ga
drinken. Dit misschien verkeerde beeld van jou heb je toch echt zelf neergezet. Dus ik wacht
rustig af tot je dit beeld, in wat je hier laat zien zelf zult bijstellen. Dan zien we wel verder. 

Verder heb ik in overleg met Chris Smissaert van het bestuur van DVG de topics die niet in dit
subforum hoorden, verplaatst naar de juiste plaatsen op het forum.

Laten we elkaar niet in de haren vliegen. DVG-leden zijn hier ontzettend welkom. Wij staan open
voor discussie, en ik zie geen reden voor vijandigheid.

David Bakker, geef het een kans. En oordeel of veroordeel niet meteen deze keuze van DVG.

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.

Mijnheer Bakker,

Dit is een forum dat bestaat dankzij de (financiele en andere) inspanningen van privépersonen,
die net daarom mijn bewondering wegdragen. Ik begrijp gewoon niet hoe je tot de slotsom bent
gekomen dat je hier rechten kan laten gelden. 

Maar ik denk dat je slim genoeg bent om te weten dat dat niet zo is. Je hoopt gewoon geband te
worden om daarna in je vereniging te kunnen gaan opscheppen. Maar de mods zijn hier gewoon
een pak slimmer dan je dacht.

Volgens mij kost het minder geld en energie om gewoon zelf even een forum op te zetten. Het is
ook het enige waar jij of om het even wie recht op hebt.

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

Sigers Weblog

Ik heb niks tegen deze site. Daar moet men vooral mee door gaan. Ik hoop geband te worden?
Die is nieuw voor mij. Ik wist niet dat daar eer aan te behalen viel. Raar wereldje dat internet.

siger schreef:
Mijnheer Bakker,

Dit is een forum dat bestaat dankzij de (financiele en andere) inspanningen van privépersonen, die
net daarom mijn bewondering wegdragen. Ik begrijp gewoon niet hoe je tot de slotsom bent
gekomen dat je hier rechten kan laten gelden. 

Maar ik denk dat je slim genoeg bent om te weten dat dat niet zo is. Je hoopt gewoon geband te
worden om daarna in je vereniging te kunnen gaan opscheppen. Maar de mods zijn hier gewoon
een pak slimmer dan je dacht.

Volgens mij kost het minder geld en energie om gewoon zelf even een forum op te zetten. Het is
ook het enige waar jij of om het even wie recht op hebt.

David Bakker schreef:

http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=209081
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=209081
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#p209081
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=209081#p209081
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=209081
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=529
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=209082
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=209082
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#p209082
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=209082#p209082
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=209082
http://home.scarlet.be/rh/blog/
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3466
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=209098
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=209098
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#p209098
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=209098#p209098
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&action=quotepost&p=209098
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=email&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=3981
http://www.freethinker.nl/forum/report.php?f=58&p=209104
http://www.freethinker.nl/forum/posting.php?mode=quote&f=58&p=209104
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#p209104
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=209104#p209104
http://www.freethinker.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=997
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#wrap
http://home.scarlet.be/rh/blog
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#wrap
unmht://.unmht/file.5/Users/lourensh/Documents/_opdrachtgevers/David%20Bakker/130104%20web%20naar%20pdf/20100301DeregelsvoorplaatsinginDeVrijeGedacht/De%20regels%20voor%20plaatsing%20in%20De%20Vrije%20Gedachtepagina4.mht/viewtopic.php#wrap


lost and not found yet!
Diehard
Berichten: 1797
Geregistreerd: 05 dec 2006
18:11
Woonplaats: Ergens waar het
heel goed toeven is!

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Mariakat » 03 maart 2010 21:52

Mariakat
Diehard
Berichten: 2239
Geregistreerd: 05 jul 2009 14:41
Woonplaats: Zeeland

Allereerst welkom heer Bakker! En nee, gebanned te worden, daar is over het algemeen geen eer
mee te behalen, misschien alleen voor je eigen "thuisfront", zoals Siger al aangaf. Misschien kunt
u zich kort introduceren in het voorsteltopic? En ja.....internet kan soms een rare wereld zijn,
maar dat is net vanaf welke kant je kijkt!

Ik heb niks tegen deze site. Daar moet men vooral mee door gaan. Ik hoop geband te worden? Die
is nieuw voor mij. Ik wist niet dat daar eer aan te behalen viel. Raar wereldje dat internet.

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

  
Whahahahahhaha.
Welkom zeikerd.
Ik ben blij met iemand die gedreven is, en toch gevoel voor humor heeft.

Maar je 3 punten en je conclusie zijn recht voor zijn raap en niet omheen te zien

Als ik lid was bij een forum wat mij beviel, en samen met mensen die ik had leren kennen,
respecteren en vertrouwen, een flinke boom op kon zetten af en toe, zou ik me ook flink in de
zeik gezet voelen, als ik door een forum raad op een andere plek gedumpt zou worden.

Zeker als ik dan ook nog "dit zeer bevreemdende samenwerkingsvorm concept" onder ogen zou
krijgen.
Op het oude forum je verhaal halen gaat niet meer.
De oude bazen, zijn hier nu gewoon lid.

Ik zou in jouw geval (ook) zeer gefrustreerd zijn.
Maar toch heeft iedereen die hier zijn zegje deed gelijk met hun antwoorden op jouw vragen

De besprekingen zijn "in de top" gevoerd en iedereen als lid, ook ik, weten feitelijk van niks.
Dat neemt niet weg dat ik toch mijn gedachten kan hebben daarover, zeker als een ander (nieuw)
lid zich gedupeerd voelt.

Feitelijk had de forumleiding er geen zin meer in het forum open te houden.
Waarom is dus niet echt duidelijk, daar ze wel verder willen met FT.

Waarom is er niet gewoon gezegd, dat zij ermee willen stoppen?
Eén of meerdere vaste leden een kans gevend het voort te zetten.
Als niemand dat wil, een plaatsje zoeken, dat hun leden geadviseerd wordt, als zijnde een
alternatief, dat het waard is te onderzoeken.
Feitelijk is dit toch waar deze hele verhuizing op neer komt. (Of is dit gedaan, maar dan zonder
jouw medeweten?)

David Bakker schreef:

Schuld is een groot woord. Maar FT moet wel goed nadenken over met wie ze een samenwerking
aangaan. Het gevolg van de samenwerking is dat ze nu een zeikerd als ik over de vloer krijgen.

collegavanerik schreef:

uh, dan begin je toch een eigen forum?  
Je moet freethinker niet de schuld geven dat het DVG forum is opgeheven.

David Bakker schreef:
Langzamerhand begin ik het te begrijpen. 
1. Het DVG-forum is ons ontnomen;
2. Daarvoor is niets in de plaats gekomen. Immers, het Freethinker-Forum bestond al.
3. Dit alles wordt verkocht als een samenwerking. 
Weet je hoe ik dit noem: EEN GROTE FOPSPEEN!
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18:11
Woonplaats: Ergens waar het
heel goed toeven is!

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Devious » 03 maart 2010 22:03

Devious
Site Admin
Berichten: 8303
Geregistreerd: 14 jul 2003 21:17
Woonplaats: saturn

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Mariakat » 03 maart 2010 22:17

Laatst bijgewerkt door Mariakat op 03 maart 2010 22:18, in totaal 1 keer bewerkt.

Mariakat
Diehard
Berichten: 2239
Geregistreerd: 05 jul 2009 14:41
Woonplaats: Zeeland

Samenwerken doe je als admins en moderatoren met als doel om een forum gaande te houden
op de manier waarop zij dat willen.
Het woord samenwerking, zie ik dan ook niet helemaal als een reëel uitgangspunt.
Dan had het oude forum ook niet op hoeven te doeken.
Ik zie niemand hier als moderarator en had ook niet de indruk dat dat de bedoeling was.

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.

Mariakat schreef:

En dat is ook het positieve van dit forum! IMO dan!

Ik zie niemand hier als moderarator en had ook niet de indruk dat dat de bedoeling was.

Geld maakt niet gelukkig! Vooral het geld wat je niet hebt!

Oh Mariakat. Wat is het toch leuk hè? Lekker wigjes slaan, en stoken onder het mom van 'de
'tegenstander ' van de vijand is mijn vriend', al is die persoon net zo atheïstisch als de andere
gemiddelde forumgebruiker hier. Jij, uitgerekend jij, die telkens zó overduidelijk laat blijken hoe
verschrikkelijk je dit forum vind,... bent hier bijna niet weg te slaan 

'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)

[/quote]
Vriend? Vijand? 
In die termen denk ik niet.  

Is toch een grote paradox hè?
Of zou één van beide gegevens niet kloppen?

Is deze reactie bedoeld als argument op iets in dit topic?
Voor wat dan?
Heb ik iets geschreven, wat niet klopt?  

Anders kan ik hier niets met deze opmerkingen, want dan gaan we hopeloos off topic.

Devious schreef:
Oh Mariakat. Wat is het toch leuk hè? Lekker wigjes slaan, en stoken onder het mom van 'de
'tegenstander' van de vijand is mijn vriend', al is die persoon net zo atheïstisch als de andere
gemiddelde forumgebruiker hier. Jij, uitgerekend jij, die telkens zó overduidelijk laat blijken hoe
verschrikkelijk je dit forum vind,... bent hier bijna niet weg te slaan 

It has often and confidently been asserted, that man's origin can never be known: but ignorance more
frequently begets confidence than does knowledge: it is those who know little, and not those who know much,
who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Ch. Darwin.
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Is off-topic ja. Foei! (ik geef mezelf een reprimande wegens het off-topic gaan - grappig, een
moderator die zichzelf modereert). Ik zal er niet op doorgaan. Ben ook maar een mens. Gegroet.
En nu ontopic! (en dat geldt niet alleen voor mezelf).

'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)

doe dat maar niet, daar heb je alleen zelf last van 

David Bakker schreef:
ik kan behoorlijk zeiken, zelfs tegen de wind in.

 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.

Inderdaad je zet dan alleen jezelf in de zeik, letterlijk en figuurlijk. 

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.

 Blij dat jij het zegt, ik wilde dit al langer doen maar hield me in 

Devious schreef:
Oh Mariakat. Wat is het toch leuk hè? Lekker wigjes slaan, en stoken onder het mom van 'de
'tegenstander' van de vijand is mijn vriend', al is die persoon net zo atheïstisch als de andere
gemiddelde forumgebruiker hier. Jij, uitgerekend jij, die telkens zó overduidelijk laat blijken hoe
verschrikkelijk je dit forum vind,... bent hier bijna niet weg te slaan 

Treat religion like your penis.
Dont show it off in public and don't shove it down your children's throat...

Plaats een reactie
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door Wim Aalten » 09 maart 2010 10:40

De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Ahum!  
Ontopic please!

Ongeloveloos schreef:

 Blij dat jij het zegt, ik wilde dit al langer doen maar hield me in 

'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)

@ Kitty
Ik zie dat mijn topic "Een nieuw Groot Verhaal" uit de lijst van topics verdwenen is. Hoe komt dat?

It's a long way to Tipperary

Omdat dit niet direct gebonden is aan artikelen van De Vrije Gedachte, het is dus verplaatst. Zie
de link hieronder:

viewtopic.php?f=44&t=7516

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.

Ik begrijp de commotie in dit draadje niet zo.
Als je lid bent van DVG (en dat ben ik ook) mag je blij zijn met dit forum en de mogelijkheid die
de vereniging DVG heeft om via dit forum naar buiten te treden, de naamsbekendheid te
vergroten en deel te zijn van de brede vrijdenkersdiscussie. Prima.
Als je als lid van DVG wilt steggelen over besluiten van je bestuur waar je het niet mee eens bent

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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dan moet je dat op de juiste plaats doen, bij het bestuur of in een Algemene Ledenvergadering.
Ook prima.
En als je je eigen gefrustreerdheid niet de baas kunt dan ga je naar een psychiater of andere
hulpverlener. Ook prima.

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.

Bedankt voor deze, eens een keer positieve, reactie.

Wim Aalten schreef:
Ik begrijp de commotie in dit draadje niet zo.
Als je lid bent van DVG (en dat ben ik ook) mag je blij zijn met dit forum en de mogelijkheid die
de vereniging DVG heeft om via dit forum naar buiten te treden, de naamsbekendheid te
vergroten en deel te zijn van de brede vrijdenkersdiscussie. 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.

@ Kitty
Ik schreef: Ik zie dat mijn topic "Een nieuw Groot Verhaal" uit de lijst van topics verdwenen is.
Hoe komt dat?
Je antwoordde: Omdat dit niet direct gebonden is aan artikelen van De Vrije Gedachte, het is dus
verplaatst. Zie de link hieronder: viewtopic.php?f=44&t=7516
Er rezen twee vragen bij mij. 1. Hoezo pas mijn topic niet bij De Vrije Gedachte? en 2. Maakt
Freethinker dan uit wat wel of niet bij De Vrije Gedachte past? 
Ik ben vervolgens gaan teruglezen.
Aan David Bakker schreef je: “Verder heb ik in overleg met Chris Smissaert van het bestuur van
DVG de topics die niet in dit subforum hoorden, verplaatst naar de juiste plaatsen op het forum.
Laten we elkaar niet in de haren vliegen. DVG-leden zijn hier ontzettend welkom. Wij staan open
voor discussie, en ik zie geen reden voor vijandigheid.”
Mariakat schreef: “Op het oude forum je verhaal halen gaat niet meer. De oude bazen, zijn hier
nu gewoon lid.”

Dit doet vermoeden dat Chris Smissaert mijn idee voor "Een nieuw Groot Verhaal" niet vindt
passen binnen het gedachtegoed van De Vrije Gedachte. 

It's a long way to Tipperary

Het gaat niet zozeer over of iets binnen het gedachtegoed hoort van De Vrije Gedachte. Ook
indien het binnen dat gedachtegoed hoort, zou het niet kunnen passen binnen dit specifieke
subforum, maar op een andere plek van het forum thuis kunnen horen. Op de rest van het forum
staat heel veel dat perfect binnen het gedachtegoed van DVG hoort, maar toch hoort niet alles
daarvan binnen dit specifieke subforum, aangezien hier slechts door DVG zelf geïnitieerde
onderwerpen horen of onderwerpen die een rechtstreekse binding hebben met DVG als zodanig.
Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin meer het nogmaals verder uit te leggen. De regels die in dit
subforum staan voor plaatsing in dit subforum zijn mijns inziens duidelijk genoeg. Lees ze nog
eens door. Zie het eerste bericht in dit topic.
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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.

@ Kitty
OK, duidelijk. Toch had ik het gepast gevonden wanneer je mij van de verplaatsing even op de
hoogte had gebracht.

It's a long way to Tipperary

Beste Couw.

Indien je zou weten hoeveel werk de administratoren en moderatoren steken in het reilen en
zeilen van dit forum, zou je denk ik milder zijn.

couw schreef:
@ Kitty
OK, duidelijk. Toch had ik het gepast gevonden wanneer je mij van de verplaatsing even op de
hoogte had gebracht.

'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 heb ik gedaan Couw, per pb van woensdag 3 maart, en nu bracht ik je wederom netjes per pb
op de hoogte. Die pb's zijn door jou gelezen, want ze bevinden zich niet meer in mijn uitgaande
pb's. Misschien even je eigen ingekomen pb's nog eens checken?

Dus het gaat niet eens om milder zijn, maar om stellen dat je niet op de hoogte bent gebracht
terwijl dat wel zo is. Ik heb de pb's trouwens nog netjes in mijn verzonden pb's staan. Dus ik
vraag mij af, hoe je kunt stellen dat je niet op de hoogte bent gebracht. Doorgaans is dat niet
eens de regel, en mogen we topics gewoon verplaatsen indien ze niet in het juiste topic staan. Ik
ben juist nog zo fatsoenlijk geweest je hiervan dus wel per pb op de hoogte te stellen.

couw schreef:
@ Kitty
OK, duidelijk. Toch had ik het gepast gevonden wanneer je mij van de verplaatsing even op de
hoogte had gebracht.

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.

Wim Aalten schreef:
Ik begrijp de commotie in dit draadje niet zo.
Als je lid bent van DVG (en dat ben ik ook) mag je blij zijn met dit forum en de mogelijkheid die
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Psychiater, hulpverleners, ritalin ... allemaal niet nodig. Ik heb hier, met dank aan Freethinker,
even heerlijk therapeutisch kunnen zeiken. Ik ben verlost van al mijn frustraties en weer een
vrij(denkend) mens. Maar ik zat vorige week midden in een discussie op het oude Forum toen de
stekker er opeens werd uitgetrokken. Je begrijpt misschien wel dat ik niet geamuseerd was. Een
gesprek met het bestuur heeft overigens net plaatsgevonden.

de vereniging DVG heeft om via dit forum naar buiten te treden, de naamsbekendheid te
vergroten en deel te zijn van de brede vrijdenkersdiscussie. Prima.
Als je als lid van DVG wilt steggelen over besluiten van je bestuur waar je het niet mee eens bent
dan moet je dat op de juiste plaats doen, bij het bestuur of in een Algemene Ledenvergadering.
Ook prima.
En als je je eigen gefrustreerdheid niet de baas kunt dan ga je naar een psychiater of andere
hulpverlener. Ook prima.

@ Kitty
Héé, ik had gister mijn dank voor je behulpzaamheid uitgesproken en een huldeblijk aan de

verzorging van dit forum gejubeld, en nou staat dit hier niet bij! Nou, nog een keer dan.  en 

It's a long way to Tipperary

Dank je wel! Uiteindelijk komen we er samen wel. 

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.

Beste David, als je een forum zoekt waar bijna alles mag, dan moet je eens op de nieuwsgroep
alt.Atheism kijken. Als je wat Engels beheerst, en"www.google.nl"(meer\discussiegroepen) kunt
intikken, dan kun je daar snel leren wat de nadelen zijn van ongemodereerde forums.

Ik wens je er veel plezier mee, en verwacht jou hier snel weer terug! 

David Bakker schreef:
Welke heilzame plaats raad je me dan aan? Het DVG-Forum is immers opgeheven.

Peter van Velzen schreef:

Beste David, als je een forum zoekt waar bijna alles mag, dan moet je eens op de nieuwsgroep

David Bakker schreef:
Welke heilzame plaats raad je me dan aan? Het DVG-Forum is immers opgeheven.
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Beste Peter,

Bedankt voor de tip. Maar ik kan hier op dit gemodeerde forum aardig mijn ei kwijt. Overigens
waren er op het oude niet-gemodereerde DVG-forum eigenlijk geen problemen.

alt.Atheism kijken. Als je wat Engels beheerst, en"www.google.nl"(meer\discussiegroepen) kunt
intikken, dan kun je daar snel leren wat de nadelen zijn van ongemodereerde forums.

Ik wens je er veel plezier mee, en verwacht jou hier snel weer terug! 
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door David Bakker » 26 jun 2010 15:51

David Bakker
Unstoppable!
Berichten: 565
Geregistreerd: 19 feb 2010
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Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Joe Hn » 26 jun 2010 16:55

Joe Hn
Diehard
Berichten: 2004
Geregistreerd: 13 feb 2008
17:28

Re: De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte
door Kitty » 26 jun 2010 23:01

Kitty
Eagle
Berichten: 15063

De regels voor plaatsing in De Vrije Gedachte

Je bent weldegelijk lid van deze club.
Dat word je namelijk al op het moment dat je hier een account aanmaakt.

David Bakker schreef:
Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid van
ben, snap je?

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

Waar kan ik dat teruglezen?

Jagang schreef:

Je bent weldegelijk lid van deze club.
Dat word je namelijk al op het moment dat je hier een account aanmaakt.

David Bakker schreef:
Ik wil geen speelbal zijn van het aanmodderen van modderators van een club waar ik geen lid
van ben, snap je?

memberlist.php

Remember kids, fly, fear, fall, flare, fight, forgive, find out. Always remember.

Uiteraard ben je lid als je je aanmeldt bij freethinker. Alleen is lidmaatschap hier geheel
vrijblijvend en gratis.

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)

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