
Van: ICG3  

Verzonden: dinsdag 5 juni 2018 20:55 

Aan: M1
CC: G1; ICG4; ICG5; ICG6; KR-P3 

Onderwerp: Re: ICGD 

 Geachte zusters en broeders, 

 Gezien de (niet)beschikbaarheid van de verschillende deelnemers op de voorgestelde data en de 

komende vakantieperiode is het niet mogelijk om in de komende tijd bij elkaar te komen. Pas vanaf 

21 augustus is er hopelijk een datum te vinden. Ik zal met behulp van een datumprikker een poging 

wagen. 

 U vindt in de adressenlijst nu ook de naam van broeder M1. Hij werkt samen met G1 en stelt er prijs 

op om alle informatie zelf te ontvangen. 

  
Hartelijke groet, ICG3. 

 

 

Van: ICG3
Verzonden: maandag 4 juni 2018 14:20 

Aan: ICG6; ICG4; ICG5
CC: KR-P3; G1

Onderwerp: Re: ICGD 
 

Beste ICG6, 

Het wordt (ook) niet de 7de juni. 
  

Groet, ICG3.  
  

From:
 ICG6   

   

   
Subject: RE: ICGD 

  
Beste ICG3, 

  
Ik had aangegeven dat ik de 7e juni s avonds kon. Maar inmiddels heeft zich ook een andere, 

dringende activiteit gemeld.  

Ik hoopte vandaag van je te vernemen, want ik was wel bereid om te kijken of die andere 

activiteit verplaatst kan worden. Maar ik moet het wel vandaag weten.  

  
Zou je me kunnen laten weten of 7 juni s avonds wel of niet doorgaat? 

  
Groet, ICG6 

  Van: ICG3
Verzonden: maandag 4 juni 2018 11:00 

Aan: ICG4; ICG5



CC: KR-P3; ICG6; G1 

Onderwerp: Re: ICGD 

  Beste ICG5,

 

Het wordt in ieder geval niet morgenavond. 

Binnenkort kom ik met een voorstel. 
  

Groet, ICG3.  
  

  

From: ICG4   

Sent: Monday, June 04, 2018 10:49 AM 

To: ICG5   

Cc: ICG3; KR-P3 ; ICG6 ; G1   

Subject: Re: ICGD 
  

Beste allen, 

Als we morgenavond (5 juni) in actie moeten komen wil ik het graag vanavond zeker weten. 

Ik ga dan namelijk een afspraak afzeggen (had ik ingecalculeerd, is verantwoord, maar ik wil het wel 

op tijd doen). 
  

groet van ICG4
  

Op 2 juni 2018 om 08:02 schreef ICG5: 

Beste allen,  
  

Van de hieronder (door ICG3) genoemde data kan ik alleen dinsdagavond 5 juni en 14 juni overdag 

(tot 16.00 uur) 
  

Met groet, ICG5  
 

 

Van: M1  

Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 17:36 

Aan: ICG3  

CC: G1; ICG4; ICG5; ICG6; KR-P3
 Onderwerp: FW: ICGD 

 Geachte ICG3, 

 
Voor G1 en mij zijn de avonden op 5, 6, 7, 8 of 12 juni mogelijk, we zullen deze in onze agenda

 
vrij 

houden voor het gesprek met de behandelcommissie. 

 
In afwachting van uw bericht over een definitieve datum, 

 
met vriendelijke groet, 

mede namens G1, 

 
M1 

 



Van: G1  

Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 16:46 

Aan: M1  

Onderwerp: FW: ICGD 
 

Hallo M1, 
 

Onderstaande mails ter info. 
 

Groet, 

G1 
 

Van: G1
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 16:41 

Aan: ICG3; KR-P3
CC: ICG4; ICG5; ICG6
Onderwerp: RE: ICGD 

 
Geachte ICG3, 

 
Ik heb zojuist uw mogelijke data voor een gesprek ontvangen. Onze mogelijkheden stem ik vandaag 

nog af met M1, die conform onderstaande  mails samen met mij de kwestie  bij u aanhangig  heeft 

gemaakt en derhalve partij is. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
G1
 

 

Van: ICG3
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 14:30 

Aan: G1; KR-P3
CC: ICG4; ICG5; ICG6
Onderwerp: ICGD 

 Geachte zuster en broeder, 

 U bent op de hoogte gesteld van de (samenstelling) van de commissie die u van advies zal dienen in 

het geschil dat in de afgelopen tijd is ontstaan. Het voorstel is om op zo kort mogelijke termijn met 

beide ‘partijen’ apart een gesprek te hebben, zodat we gevoel krijgen voor, en inzicht in de situatie.
 Daarna zullen we als commissie een voorstel maken voor een te volgen procedure en die met u 

overleggen. 

 Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid streven we er naar om, zeker bij de eerste gesprekken, alle 

vier aanwezig te zijn. Gezien de komende vakantieperiode zal dat enige moeite/tijd kosten, maar 

hopelijk zijn er mogelijkheden. De begrijpelijke voorkeur is om de bovengenoemde gesprekken 

aansluitend te houden. 

 Wat mij betreft zijn de volgende data mogelijk: 

avond 5, 6, 7, 8 en 12 juni 



overdag 7 of 14 juni 

Let wel! Deze data zijn nog met niemand afgestemd dus graag van allen een snelle reactie. 

  

Met hartelijke groet, ICG3. 

  

 

Van: M1
Verzonden: vrijdag 25 mei 2018 12:45 

Aan: ICG1; G1  

Onderwerp: RE: behandelcommissie ICG 
 

Geachte ICG1, 
 

Dank voor uw bericht dat door ons in goede orde is ontvangen. 

Wij wachten het moment dat de heer ICG3 contact met ons zal opnemen verder af. 
 

Met vriendelijke groet, 

mede namens G1, 
 

M1 
 

Van: ICG1
 

Verzonden: vrijdag 25 mei 2018 10:40 

Aan: M1; G1
 

Onderwerp: behandelcommissie ICG  

Geachte M1 en G1, 

Voor het geschil waarvan u beiden partij bent, is de volgende behandelcommissie ingesteld door de 

ICG: 

ICG4 

ICG5 

ICG3            

           

ICG6         
 

ICG3 zal fungeren als voorzitter en zal contact met u zoeken. Dit bericht stuur ik ook aan de 

andere partij in het geschil.  

Met vriendelijke groet,  

ICG1, secretaris ICG  
 

  

 




