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Secretariaat: De Held 25, 9745 DH Groningen, Tel: 050-5779726

Aan de leden van de VvLL,
Afdeling Groningen

Geachte leden, Groningen, 28-05-2011

Door dit schrijven wil het bestuur van de VvLL Afdeling Groningen u informeren over
de ontwikkelingen omtrent de website www.latijnseliturgiegroningen.nl. Sinds 5 april
2011 opereert deze website niet meer onder verantwoordelijkheid van de Afdeling
Groningen. Aanleiding hiertoe was de informatie en meningen over het conflict tussen
de landelijke Vereniging en de heer H. de Mol, die via de bovengenoemde website
publiek zijn gemaakt door de webmaster, de heer 1. Riewald. Een aantal leden heeft zich
gestoord aan de inhoud en toonzetting van berichten over deze zaak op de website in de
periode september 2010 -maart 2011.
Tot drie maal toe - twee maal mondeling en een maal per e-mail - hebben leden van
het Afdelingsbestuur in dit tijdsinterval de webmaster met redenen omkleed verzocht
publicaties en mededelingen hierover op de website www.latijnseliturgiegroningen.nl
achterwege te laten en de website niet te gebruiken als instrument voor het uiten van
privé meningen.

Inzake het genoemde conflict speelt de Afdeling Groningen statutair geen rol. Het is
steeds de opzet van het afdelingsbestuur geweest om buiten het conflict te blijven, en
geen andere positie te kiezen dan die als waarnemer langs de zijlijn. In de bestuurs-
vergadering van 25-03-2011 heeft het afdelingsbestuur haar standpunt nog eens
bevestigd: het bestuur betreurt ten sterkste de gehele gang van zaken, maar onthoudt
zich van een (waarde)oordeel over een conflict waarvan zij niet de finesses kent.
In deze vergadering heeft het bestuur ook uitgesproken, dat de website behoort te
functioneren onder auspiciën van de afdeling Groningen van de VvLL en dat de website
alleen bedoeld is om informatie te geven over activiteiten en zaken die de afdeling
Groningen betreffen. Extern wordt de website beschouwd als spreekbuis van de
Afdeling Groningen.

In een brief d.d. 03-04-2011 is de heer Riewald daarom verzocht de berichtgeving op de
website aan te passen, en is aangegeven dat de website zich dient te onthouden van
voor personen beledigende, dan wel kwetsende opmerkingen, of opmerkingen of
aantijgingen die als beledigend /kwetsend kunnen worden ervaren.

http://www.latijnseliturgiegroningen.nl.
http://www.latijnseliturgiegroningen.nl


In concreto is de heer Riewald voor de keuze gesteld:

1. Alle teksten die betrekking hebben op het conflict tussen het AB en de heer de Mol,
alsook alle aantijgingen tegen de voorzitter van de landelijke Vereniging enlof
andere leden van het Algemeen Bestuur te verwijderen. Voorts de 'doorlinking' naar
de websites Observatrix en RKklokkenluiders ongedaan te maken, omdat de
eerstgenoemde website de positie van de Afdeling in een verkeerd daglicht stelt en
de laatstgenoemde website partij is in het onderhavige conflict.

Of:

2. De naam Afdeling Groningen VvLL en alle informatie over, van en verwijzingen
naar de Afdeling Groningen van de website te verwijderen.

In een reactie per e-mail d.d. 05-04 -2011 heeft de heer Riewald te kennen gegeven
voor de tweede optie te kiezen. Vanaf dit moment heeft de afdeling dan ook geen
bemoeienis meer met de website www.latijnseliturgiegroningen.nl.
Er is momenteel geen website beschikbaar van de afdeling Groningen van de VvLL; het
bestuur heeft een aantal mogelijkheden daartoe nog in beraad.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Afdeling Groningen van de VvLL,

Dr. ID. Zeinstra, secretaris

http://www.latijnseliturgiegroningen.nl.
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