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Even een aandachtspuntje

DVG heeft een aankondiging geplaatst voor de wandeling in Amsterdam. Daar ook meteen locatie
vermeld en tijd.

Misschien maak ik mij onterecht zorgen, maar ik wil toch even erop wijzen dat Freethinker een
groot bereik heeft en ook gelezen wordt door fundamentalistische moslims die Freethinker
bepaald geen warm hart toedragen. Vooral omdat er op FT vrij felle discussies gevoerd werden en
worden over de Islam.
Ik weet niet in hoeverre DVG ook zulke meelezers heeft. 
Wij zijn dus nogal voorzichtig om op het open forum tijd en locaties te vermelden, omdat we
eventuele ongewenste bezoekers willen vermijden. En wij het kwaadwillenden niet al te makkelijk
willen maken.

Jullie zijn gewend om open te zijn. Wij zijn gewend om daarin wat voorzichtiger te zijn. 
Bedreigingen zijn al eens voorgekomen en dan was het toch wel prettig dat men geen adres of
locatie kon achterhalen.

Ik wil nu niet stellen dat men dus niet meer op de manier waarop men gewend is aankondigingen
moet plaatsen. Maar ik wil enkel wijzen op het toch wat andere publiek dat hier meeleest en de
andere reikwijdte die FT heeft t.o.v. DVG. Wees hiervan bewust in ieder geval. Zie het als een
aandachtspunt. Hoe DVG hier verder mee omgaat is natuurlijk eigen vrijheid en keuze. Ik vroeg
mij alleen af of beseft werd hoe Freethinker bij bepaalde radicale groepen beoordeeld wordt en
ook in de gaten gehouden wordt. 

Zelf zou ik liever kiezen voor het vrijgeven van precieze locatie en tijd van ontmoeting, pas na het
opgeven van deelname, en dit dan per aparte mail. Dit kan natuurlijk ook geen deelname
voorkomen van mensen met minder zuivere bedoelingen, maar het bouwt wel een extra stapje in.
Nu weten niet deelnemers ook de locatie te vinden en dat kan een risico zijn. 
Maar nogmaals, indien DVG dit risico wil nemen, of dit verwaarloosbaar vindt, dan prima
natuurlijk, dat is eigen keuze.

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 zal het meenemen in de bestuursvergadering aankomende zaterdag. Dank je voor de
waarschuwing!

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

Sit down before fact as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatever abyss nature
leads, or you shall learn nothing. Thomas Henry Huxley
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Is besproken in de bestuursvergadering. We willen in principe niet minder concreet worden over
waar en hoe laat, maar er was wel waardering voor de waarschuwing en we blijven alert.

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

Prima, alert zijn is altijd goed. 

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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