
Aanmaning, derde herhaling 
 

Scheveningen, 17 februari 2021 

 

Geachte heer Grapperhaus,  

 

Wij begrijpen dat ook u druk bent met het dagelijks juridisch toetsen van wetten en maatregelen. 

Daaronder valt overigens ook het nakomen van door u aangegane verplichtingen.  

 

We nemen derhalve de vrijheid om u nogmaals onze eerdere aanmaningen onder de aandacht te 

brengen. Mogelijk zijn die in de aanhoudende hectiek ondergesneeuwd, ook al zijn alle eerdere 

herinneringen en aanmaningen door ons, via uw kamerbewaarder dhr Vink of met ontvangstbericht 

door uw postkamer, op uw bureau gedeponeerd. 

Volledigheidshalve hieronder de tekst van vermelde eerdere aanmaningen.  

 

Scheveningen, 10 november 2020 

 

Op 19 oktober 2019 verzocht u ons op het Binnenhof een shirt te leveren, hiertoe geïnspireerd 

door onze NEE=NEE outfit. Joviaal kwamen we overeen dat de tegenprestatie een gesprek 

met u zou zijn. Wij hebben u drie maal schriftelijk 

aan uw belofte herinnerd, echter een reactie in 

welke vorm dan ook bleef uit. In gebreke derhalve. 

Tijdens de Covid-19 dreiging hebben wij om 

veiligheidsredenen verder contact opgeschort, zelfs 

toen u de Kamer vertelde hoe erg het is om zelf 

gestelde regels te overtreden.  

Daarna hebben wij twee door uw postkamer 

geregistreerde aanmaningen gestuurd. 

 

De levering betreft een zwart T-shirt, size XXL met witte opdruk JA=JA. De hieraan verbonden 

kosten zijn inmiddels €40, incl BTW en administratie. De aanmaningskosten en bijbehorende 

administratiekosten zijn hierbij nog niet in rekening gebracht. We stellen u in de gelegenheid 

het door u afgenomen artikel alsnog te betalen door overmaking op IBAN NL11 INGB 

0001659589 tnv W. Spaans ovv Shirt BurgercomiteNL. 

Na ontvangst mag een –niet Postcodeloterij gerelateerd- goed doel een donatie tegemoet 

zien.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Willem Spaans 

vz Burgercomite Nederland 

Helmstraat 28, NL 2584AT Scheveningen 

+3170 3507070  

www.burgercomitenl.nl 

 

mailto:burgercomitenl@gmail.com


Bijlage 1  Aansporingen 

 

Scheveningen, 16 januari 2020 

 

Ref: Op 19 oktober 2019 op Binnenhof toegezegd gesprek 

 

Graag wil ik bovengemeld gesprek nogmaals onder uw aandacht brengen. 

Wellicht hebt u daar nog geen tijd voor kunnen vinden. Naast klimaatkinderexploitatie zie ik 

chronisch politiek paniekvoetbal als goede inleiding voor ons gesprek. 

Eerdere correspondentie is hieronder weergegeven: 

 
 

Scheveningen, 11 december 2019 

Geachte heer Grapperhaus, 

 

Graag wil ik ons afgesproken gesprek onder uw aandacht brengen. 

Eerdere correspondentie is hieronder aangegeven 

 

 

   Scheveningen, 2 december 2019 

   Geachte heer Grapperhaus, 

       Dit schrijven refereert naar onderstaande en de toen toegezegde afspraak. 

       Over het hanteren van hogedrukspuiten zijn we het overigens eens. 

 

 

Scheveningen, 20 oktober 2019 

Geachte heer Grapperhaus, 

Gisteren spraken wij elkaar op het Binnenhof, naar aanleiding van een baret en een NEE=NEE 

shirt. 

Hierdoor getriggerd gaf u te kennen een JA=JA shirt in passende maat te ambiëren. Dit bieden 

wij u hierbij aan, met als tegenprestatie een onderhoud, al dan niet met koffie. 

BELOOFD=BELOOFD. 

 

Nu hebben wij enkele raakpunten zoals 

 Het CDA waar mijn schoonouders aan de wieg stonden 

 Een zoon bij het Delfts Studenten Corps  

 De wens om onze (klein)kinderen als volwaardig burger te kunnen laten functioneren. 

 

Hoe dat laatste te realiseren, daar verschillen we op punten van mening. Dat hoop ik in het 

toegezegde gesprek met u nader te preciseren.  

Graag hoor ik wanneer dit schikt. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Willem Spaans 

vz Burgercomite Nederland 

Helmstraat 28, NL 2584AT Scheveningen 

+3170 3507070  +316 33164972 

wim@burgercomitenl.nl 

burgercomitenl@gmail.com 

mailto:wim@burgercomitenl.nl

