Hoger beroep nummer 200.234.649/01 en 200.252.057/0
Rotary Waalwijk
Mijn ex-schoonvader Niek Splinter is lid van Rotary Waalwijk, ex-bestuursvoorzitter
Rabobank de Langstraat. Hij realiseerde de fusie van de banken in haar huidige vorm.
Zijn uitgenodigde vrienden werden vanaf november 2016 tegen mij uitgespeeld, door
hemzelf of door zijn zoon Ed Splinter. Moeder zou Mart en Madelief niet naar de
vijfenzeventigste verjaardag van opa hebben laten komen hetgeen óók onjuiste informatie
betrof:

Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:
Kopie:

Elke van Dommelen elkevandommelen@ziggo.nl
Re: Fwd: "diverse verzoeken verjaardag opa
25 november 2016 om 10:47
Trudi Verstegen trudiverstegen@gmail.com, Giovanni Tamo G.Tamo@jeugdzorg-nb.nl
Luuk Ottens luukenhenny@hotmail.com, Olaf Tennebroek olaf.tennebroek@gmail.com, Mijke Willems
mijke_willems@hotmail.com

Beste allemaal, Wederom duidelijk dat er niet is gecommuniceerd. Ook heb ik van jou,
Giovanni, nog steeds niet de originele forward mail gezien, waar om is gevraagd en
waaruit dan duidelijk blijkt dat de mail niet aan Trudi verstuurd is. Misschien dat je deze
originele mail aan Trudi wilt sturen. Moeten we inderdaad nu keer op keer constateren dat
hier iedereen gefopt wordt? Of kunnen we doorpakken? Trudi, laat Ed voortaan alle mails
lopen met een dubbele cc aan zowel Olaf en mij.
Groetjes, Elke
From: Trudi Verstegen
Sent: Friday, November 25, 2016 9:17 AM
To: Giovanni Tamo
Cc: Luuk Ottens ; Olaf Tennebroek ; Elke van Dommelen ; Mijke Willems
Subject: Fwd: "diverse verzoeken verjaardag opa
Zojuist ontvangen.

Ik wist hier tot een half uur geleden niets vanaf.
Nu word ik door jou ineens verantwoordelijk gehouden voor het niet reageren op “diverse verzoeken” van vader betreffende opa’s verjaardag
terwijl ik GEEN ENKEL VERZOEK in dezen heb ontvangen van Ed.
Ik kan dit voor het eerst uitmaken uit deze communicatie tussen Nikki en Ed, welke zij mij zojuist doorzond. Nikki’s mail staat op haar telefoon,
die zie ik nooit, zonder dat zij deze aan mij doorstuurt.
Hoe lang mag dit nog zo doorgaan? Ik kom niet aan opvoeden toe, zo! Ben alleen maar bezig te verduidelijken aan Bjz dat er sprake niks van
doelbewust frustreren van het kunnen verzorgen van de kinderen.
Trudi
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Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Giovanni Tamo g.tamo@jeugdzorg-nb.nl
RE: Fwd: Reactie vader op mijn mail van 28-10 jl
10 november 2016 om 10:59
Elke van Dommelen elkevandommelen@ziggo.nl, Trudi Splinter trudisplinter@gmail.com, Luuk Ottens
luukenhenny@hotmail.com, Mijke Willems mijke_willems@hotmail.com

Ik heb Trudi per app bevestigd dat vader deze mail niet aan haar heeft (door)gestuurd.
Met vriendelijke groet,
Giovanni Tamo, Gezinsvoogd

Aanw.: di-vr, m.u.v. vr 11-11, vr 18-11, vr 25-11, di 29-11, vr 23-12, di 27-12, do 29-12, vr 30-12.

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Alleenhouderstraat 25
5041 LC TILBURG
Telefoon: 013-4620300
Mobiel nr: 06-30111943
Website: jeugdzorg-nb.nl
Van: Elke van Dommelen [mailto:elkevandommelen@ziggo.nl]
Verzonden: woensdag 9 november 2016 10:24
Aan: Trudi Splinter; Luuk Ottens; Mijke Willems
CC: Giovanni Tamo
Onderwerp: Re: Fwd: Reactie vader op mijn mail van 28-10 jl

Dit is niet duidelijk om te gebruiken. Tamo moet mail van vader forwarden, we kunnen
zo niet zien of Ed Trudi wel of niet heeft gemaild. En dat is nu net cruciaal. Dus
Giovanni, graag vanuit jouw mail de originele mail met duidelijk zicht op aan wie hij de
mail richt. Graag aan Trudi sturen, dank!!
From: Trudi Splinter
Sent: Tuesday, November 8, 2016 10:06 PM
To: Elke van Dommelen ; Luuk Ottens ; Mijke Willems
Subject: Fwd: Reactie vader op mijn mail van 28-10 jl

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Giovanni Tamo <g.tamo@Jeugdzorg-nb.nl>
Onderwerp: Reactie vader op mijn mail van 28-10 jl
Datum: 8 november 2016 16:41:19 CET

Vader “communiceerde” bewust niet met mij als moeder om mij bij zijn vader en
(rotary-)vrienden in diskrediet te brengen, dat ik hem zijn kleinkinderen niet gunde op
het diner wat ter gelegenheid hiervan werd gegeven.
Met name de Raad van Commissarissen van Rabobank de Langstraat in Waalwijk, allen
In “fellowship” inzake “humanitaire en maatschappelijk betrokkenheid” binnen de
Waalwijkse Rotary speelt hierin een centrale rol. Rabobank De Langstraat is (sindsdien)
aantoonbaar betrokken in het faciliteren van- en zelfs meewerken aan meerdere strafbare
feiten.
Een overzicht van het ledenbestand van Rotary Waalwijk:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Theo Appels
Ron Besseling
Jan Bikker
Ad van Bokhoven
Mark van den Born
Cees Branderhorst
Hans van Bruggen

Appels Transport
Lid Rv Commissarissen Rabobank de Langstraat
Midpoint- Voorzitter Kamer van Koophande
Galeriehouder (meerdere schilderijen hangen in
house van de rest van deze Rotarylijst) Transport
VVD Wijk en Aalburg
Eigenaar Q-Dossier Waalwijk
(Consultancy Databanken van Overheden)

De databanken van o.a. WMO Waalwijk en Jeugdzorg zijn gelinkt en worden beheerd door
Q-Dossier, wiens opdrachtgever de Gemeente Waalwijk is. Mijn aanvragen bij Gemeente
Waalwijk tot inzage van mijn dossiers bij beide instanties zijn mij altijd geweigerd. Privacyschending is orde van de dag.
8) Hans van Dijk
9) Edward Gaakeer

Van Dijk Mode
Lid Rv Commissarissen Rabobank de Langstraat (2012 -2016)
Voormalig Penningmeester Hockeyclub Waalwijk,
Directeur eigenaar FinC Accountants,

De inkomsten van Ed Splinter voor zijn werkzaamheden als hockeytrainer werden door
Gaakeer en later Peter de Werdt (eveneens Rabobank de Langstraat,
financieringsspecialist) op alternatieve rekeningen (die van onze dochter Nikki / een lege
BV) gestort om inkomsten te verleggen. Hiermee kon Ed zowel belasting – als
alimentatieverplichtingen ontlopen. Deze valse IB-aangiftes zijn in 2017 voorlopig
fragmentair aangetoond bij de zitting Wijziging Voorlopige Voorzieningen betreffende de
kinderalimentatie.
10) Lotje Gijzen

Notaris, eigenaar van Meeuwis notarissen

Alle hypotheekakten m.b.t. ons huis passeerden -i.o.m. mijn ex-schoonvader Niek Splintervia dit kantoor. De laatste hypotheek van Niek Splinter aan zijn zoon en mij is door mr.
Gijzen persoonlijk opgesteld en betreft de omzetting van een oorspronkelijke lening welke is
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verstrekt bij de aankoop van de woning op basis van een positieve/ negatieve
hypotheekverklaring in een 5e hypotheek in rang daar waar de woning absoluut niet voldoet
aan voldoende onderpand waarde. De 4e hypothecaire inschrijving blijkt bestemd te zijn
geweest als zekerheidstelling naar de Rabobank voor een zakelijk aangewende borgstelling
van € 50.000 op ons huis. (oftewel een lening door mijn ex-man waarover ik niet over ben
geïnformeerd door hem, noch door de Rabobank) Sinds de echtscheiding word ik door de
Rabobank aansprakelijk gesteld voor deze borgstelling. Het gedogen van – en meewerken
aan dergelijke constructies is een notaris onwaardig.
11) Jos-Jan Greve
12) Kees van Heesbeen
13) Peter Konijnenburg

Greve Schoenen
Lid Rv Commissarissen Rabobank de Langstraat
Bestuursvoorzitter Rabobank de Langstraat

Huisvriend familie Splinter en jaargenoot Rotterdam Erasmus van ex-schoonvader Niek
Splinter. Dankt functie aan Niek, is commissaris bij voetbalclub RKC.
Zette ondernemer Daniel Frankenhuis –die mij financieel ondersteunde voor juridische
bijstand- onder druk. Dreigde (indirect en waarschijnlijk via Remco Oversier, gezien Daniel
aangaf dat Oversier mij ineens niet zou “mogen” terwijl ik hem ooit een keer tijdens een
sollicitatiegesprek sprak) Frankenhuis dat zijn bedrijf YVEY geen contract krijgt bij Willem II
en RKC (8-jaar toeleveranties) indien hij mij zou blijven helpen.
Rabobank Hypotheken werden aan Ed Splinter verstrekt op persoonlijke titel, ik als partner
werd volledig buiten deze borgstellingen gehouden en niet geïnformeerd.
Diverse bankrekeningen van Ed werden weggesluisd.
Ed’s inkomsten belandden op rekening courant van zijn vader Niek Splinter.
Rabobank weigerde informatie aan mij als cliënt.
14) Claes Kramer

Huisarts

Deze huisarts heeft mijn huidig huisarts dr. Mouwen naar diens zeggen geadviseerd mij als
labiel te zien. “Nou maken ze het wel erg bont bij de rotary” was de reactie van onze
huisarts.
15) Vincent Kriek
16) Sylvana Leuwol

Schoenenfabriek
Wethouder VVD
automatisering informatisering
17) Marc Maes
Dierenarts
18) Ans de Meere-Jong
Apotheker
19) Ron Michels
Van de Zande Makelaardij
20) Gideon Overwater
Zonnepanelen
21) Henk-Jan Palm
Bedrijfskleding
22) Diana Riedijk Eigenaar Gerechtsdeurwaarders de Laat.
Niek Splinter slaagden er bij deze gerechtsdeurwaarders steeds opnieuw in om grote
sommen geld van uitstaande vorderingen op Ed (onbetaalde zorgverzekeraars, aannemers, autoverhuurbedrijven etc.) af te kopen voor bedragen vele malen lager dan
de vorderingen; Diana kwam hoogstpersoonlijk een exploot afgeven waarin zij eiste dat er
paspoorten voor de kinderen werden afgegeven voor een reis naar Curacao waarvoor school
de vrijdag voorafgaand aan de herfstvakantie en de dag erna verlof gaf -stellende dat ik adit
zou weigeren hetgeen NIET het geval was, Zij stelde in een valse aangifte, -althans dit deed
Mevrouw de Hart -werkneemster bij haar collega rotaryvriendin dat ik haar zou hebben
uitgescholden en bedreigd. Dit terwijl ik van haar huisbezoek hier thuis geluiden heb van
ons gesprek. Waarin in ik aangeef dat een collegadeurwaarderskantoor een vordering
richting de rechtbank adviosererde niet te vorderen. Dioana wenste te weten wie. Mogelijk
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23) Job van Riel
Dierenbenodigdheden
24) Martien Roelvink
St. Jan de Doper
25) John Sars
Projectontwikkeling/vastgoed
26) Jurrie Scholtens
Financieel directeur Van Mossel.
De bovenstaand genoemde Daniel Frankenhuis werd meegedeeld geen cateringcontracten
te krijgen in Tilburg en Waalwijk wanneer hij mij financieel zou blijven helpen tbv juridische
bijstand. Van Mossel BV heeft vestigingen in Tilburg en Waalwijk en is sponsor van
respectievelijk Willem II en RKC.
27) Dick Schonis

mr. professor, advocaat, Rechter Hof Den Bosch

Dick Schonis is, naast Rotary genoot van Niek Splinter, iemand die vanuit zijn vele functies
en grote netwerk over zeer veel informatie en invloed beschikt mbt de rechtszaken waarin
ik tegen wil en dank in verkeer. (beeld: http://www.burojeugdzorg.nl/39.htm )

28) Niek Splinter

Voormalig directievoorzitter Rabobank de
Langstraat
vm directeur-eigenaar Sealskin BV, Coram Group
Penningmeester Francinus de Wind
Realisatie fusie ziekenhuizen Waalwijk/Tilburg

Mijn gefortuneerde ex-schoonvader heeft weet van de meervoudige
persoonlijkheidsstoornis van zijn zoon Ed Splinter, alsmede diens wangedrag naar de
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kinderen en mijzelf. Alle wangedrag Ed werd afgekocht vanaf zijn jeugd, tot op de dag
van vandaag. Tevens adviseert en ondersteunt hij Ed financieel. Dit varieert van
‘leningen’ van vele tienduizenden euro’s waarvoor nooit aflossingen worden gedaan,
tot aan het betalen van advocaten- en advieskantoren die Ed bijstaan. Niek faciliteert
financiële constructies waardoor Ed tegenwoordig officieel armlastig is m.b.t.
alimentatieverplichtingen of belastingen. In de praktijk woont Ed echter in een nieuw
aangeschaft huis, wat hij direct na UHP 2016 ging kopen en dat hij van Niek ‘huurt’, en
aan luxe vakanties, dure merkkleding, uitjes met kids, luxe diners en uitgaan geen
gebrek. Onlangs kocht jr. een speedboot. Niek Splinter is de regisseur geweest inzake
de malafide hypotheek van de Rabobank op ons huis die hem eindcontrole geeft.
29) Hans Tuyl Tandarts
30) Nancy van Uitert

Lid Rv Commissarissen Rabobank de Langstraat
Partner Advocatenkantoor Quist & van Uitert

Haar kantoor vertegenwoordigt mijn ex-man Ed Splinter, in de persoon van advocaat
Mevr De Hart. Ed Splinter procedeert op toevoeging, hetgeen wil zeggen dat hij –gezien
het ontbreken van officiële inkomsten- slechts € 850 aan rechtshulp kan bijdragen. Een
dergelijk bedrag betekent minimale ondersteuning.
In de praktijk echter wordt dit kantoor aantoonbaar extra betaald door Niek Splinter,
en wordt ieder initiatief, van Ed bijgestaan - of uitgevoerd door zijn advocaat.
31) Anouk van Grunderbeeck Tandarts
32) Wim van Velzen Partijvoorzitter CDA,
consultant, Staten Generaal
(overkoepelend orgaan Jeugdzorg en WMO Waalwijk)
Voormalig buurman Niek Splinter.
33) Sander van de Ven
Papierverwerking
34) Hans VermeulenCEO food
35) Hans Vlasman
Distributie
36) Niek van Vliet
Vimpex International Footwear
37) Ria Weerts-van Loon Atletiek
38) Martin van Zutphen
Meneer Pastoor
39) Jos Zwaans
Fysiotherapie
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