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Geacht Bestuur en Presidium,

Wij vinden de brief die jullie op 25 juli aan Milieudefensie leden hebben toegestuurd beneden elk peil.
Hieronder een reactie.

Wie schreven deze brief?
De brief is ondertekend met “Het Bestuur van Milieudefensie en Het Presidium van de Algemene 
Ledenvergadering van Milieudefensie”. Namen ontbreken. Maar wij hebben begrepen dat de statutenwijziging 
inmiddels in werking is getreden, zodat er geen presidium meer bestaat en het bestuur alleen bestaat uit Donald 
Pols.
Wij gaan er toch maar van uit dat we te maken hebben met bestuur en presidium zoals dat op 11 juni bestond. 
Dan willen we toch nog weten: betreft het het hele bestuur inclusief het algemene bestuur? 

Waarom deze escalatie?
Wij vragen ons af hoe bestuur en presidium tot deze uitermate negatieve actie gekomen zijn. Welk bestuur gooit 
nou olie op een vuur dat ook geblust had kunnen worden.
Deze brief is een nodeloze aanval op de integriteit van de groep leden die verontrust waren over de verregaande 
en onomkeerbare gevolgen van de voorgestelde wijzigingen. Wat kan de bedoeling zijn van het zonder een spoor
van bewijs zwart maken van een groep klokkeluiders naar een grote groep leden toe? Als jullie werkelijk zo 
verontwaardigd waren, had dit dan tijdens de vergadering gezegd, dan hadden wij weerwoord kunnen geven. Nu 
wordt achter onze rug om een vals beeld gecommuniceerd naar leden die dit allemaal niet kunnen controleren 
zonder dat wij iets terug kunnen zeggen.
Hiermee escaleert de zaak alleen maar. Dit bevestigt onze vrees dat met de wijzigingen de vereniging een 
autoritaire top-down bestuurde club wordt waarin leden slechts pionnen zijn waar geen inbreng van geduld 
wordt.

Dit is laster
Wij worden als groep beschuldigd van schelden, mensen publiekelijk beschadigen, mensen onder druk zetten 
zodat zij zich onveilig en zelfs bedreigd voelen. En dat alles zonder het minste bewijs. En alles in strijd met de 
waarheid. En dat werd toegestuurd aan een groot aantal leden.
Verder wordt (over bedreigd voelen gesproken) gedreigd met “gepaste maatregelen”. 
De gedragscode wordt van stal gehaald, waar zowel bestuur als presidium zo’n beetje elke regel zelf van 
geschonden hebben. Op ons uitnodigende verzoek van 31 juli om met bewijzen te komen kregen we na drie 
weken pas een reactie en die hield in dat het nog wel enige tijd kon duren voor hier op gereageerd kan worden. 
Wat een minachting van degenen die jullie aan de schandpaal hebben genageld en vragen om bewijzen.

Onwijs en onfatsoenlijk
Wij hebben als groep zodra de impact van de statutenwijziging bekend was aangegeven waar onze bezorgdheden
liggen en oplossingen aangegeven. De belangrijkste daarvan was: neem meer tijd en betrek de leden erbij. In 
plaats van een serieuze reactie hebben wij slechts de arrogantie van de macht van jullie kant mogen ervaren. 
Dingen werden op lompe wijze doorgedrukt en er werd zelfs censuur toegepast om ons de toegang tot de leden 
te beletten. En nu dus deze laster. 

Weerwoord
Wij eisen toegang tot de groep leden aan wie deze brief gestuurd is om weerwoord te geven op deze valse 
beschuldigingen. 

Het Vredenburg Beraad


