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Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 2014 

 
Zaterdag 26 april 2014 – De LindePoort, Mechelen 

 
 
Aantal inschrijvingen:   128   (waarvan   11  geen lid zijn) 
Aantal deelnemers:    104   waarvan: 

• Aantal ingeschreven deelnemers:  99     ( 29    personen daagden niet op) 
• Aantal niet ingeschreven deelnemers: 5      
• Aantal stemgerechtigde deelnemers:    122   (inclusief  15    volmachten) 

 
Officiele verontschuldiging  Alain versluys (ex-penningmeester, Bernard Sintobin (Internationaal 
Penningmeester), Luc Toelen (raadslid), Guido Vander Sande (kascommissie) 
 
 

1. Verwelkoming en procedurele aangelegenheden 
 
Karine Vandenberghe, voorzitter, heet iedereen welkom op deze Algemene Ledenvergadering 
(AV) en opent de vergadering. 
 
Speciaal bedanking voor Staf Coertjens. Staf was de afdelingscoördinator van de centrale 
diensten op het nationaal secretariaat en gaat op 1/5 met pensioen. Staf bedankt iedereen 
voor de jarenlange samenwerking * Michel Janssens – vorig jaar verkozen als raadslid - legt 
redenen uit voor zijn stopzetting. Dankt collega’s van de raad van Bestuur voor de 
samenwerking en begrip * Joke Stavinos groep van Melle is overleden. Karine vraagt 1 
minuut stilte voor haar en alle andere activisten die het voorbije jaar overleden * Karine sluit 
af met bedanking voor het secretariaat en de leden van het bestuur voor de fijne 
samenwerking de afgelopen 4 jaren.  

 
 Als vergadervoorzitter voor dit jaar wordt Hendrik Delaruelle bij handgeklap aangeduid.  
  
 De vergadervoorzitter stelt vast dat de AV statutair is samengeroepen. Hij legt de agenda ter 

goedkeuring aan de vergadering voor en legt een aantal praktische richtlijnen uit. De agenda 
wordt goedgekeurd.  

 
 Als notulisten worden Bruno Sels, Caro Vanderschueren, Katrin Derboven, Staf Coertjens en 

Eva Berghmans aangeduid.  
 Stemmentellers voor de verkiezingen zijn Han Verleyen, Katrin Derboven en Staf Coertjens 
 Als stemmentellers voor de zaal worden 2 mensen in de zaal aangeduid. 
 
 Tijdens de lunch is er gelegenheid om de bestuursleden, kandidaat-bestuursleden en de 

directeur te interpelleren over diverse onderwerpen waar de Raad van Bestuur mee bezig is. 
 
 Gastspreker 1 : professor Jan Wouters spreekt over: “ Wat is de rol van de instellingen 
 zoals VN-Veiligheidsraad in de toekomst?”  
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2. Voorstelling kandidaten voor bestuur en kascommissie.  
 
Raad van Bestuur  
Rik Vereecken en Hilde Stals stellen zich kandidaat als voorzitter.  
De mandaten van Dominic Duthoit, Ellen Renson, Ilona Plichart, Luc Toelen nemen eind april 
2014 en zij stellen zich opnieuw kandidaat.  
Marike Lefevre stelt zich voor als nieuwe kandidaat bestuurder (was nog niet opgenomen in AV 
infobundel 2). Ze is 25jaar, advocaat in Leuven. Haar hart ligt bij mensenrechten, ze maakte 
deel uit van de studentenkern in Leuven. 
 
De verkiesbare leden van de Raad stellen zich kort voor, evenals het nieuw kandidaat-raadslid.  
De voorzitter vraagt de stemformulieren in te vullen tijdens de pauze 
 
Kascommissie 
Guido Vander Sande stelt zich terug kandidaat voor de kascommissie. Hij is niet aanwezig op 
de AV. Zijn kandidatuur staat toegelicht in de AV infobundel 2. 
 
Luc Van Roosbroek stelt zich tijdens de AV kandidaat. Zijn kandidatuur wordt uitgesteld naar 
volgend jaar. Hij zal komend jaar meedraaien als waarnemer.  
 

 
3. Terugblik op 2013  

 
Voorzitter Karine Vandenberghe begeleidt de terugblik voor zowel Vlaanderen als internationaal 
luik. Het jaarverslag over 2013 werd op voorhand verdeeld (gedrukt of elektronisch) en kan 
rustig bekeken worden. Internationaal: Een audiovisuele terugblik via een filmmontage van 
andere secties wereldwijd.  
 
Gastspreker 2 : Matthias Vermeulen van VUB spreekt over “Het recht op privacy” Is privacy 
nog relevant anno 2014, 2020 en nog veel langer.  
 
 

4. Parallelle Sessies : 
 
Financiën: Anne Vleminckx, penningmeester, geeft een overzicht van het resultaat 2013 en de 
begroting 2014. Hilde Goyens, afdelingscoördinator fondsenwerving op het nationaal secretariaat, 
licht de strategie voor fondsenwerving toe. 
 
Na de voorstelling van de cijfers van 2013 door de penningmeester, licht Hilde de inkomsten 
van Fondsenwerving toe. 
Wat opvalt is dat de inkomsten via  ‘Direct Dialogue’ (koude werving) , waar we pas sinds 2003 
mee bezig zijn, dalen. 
Plan is om de koude werving te koppelen aan acties (Geïntegreerd actie voeren en fondsen 
werven). Dit conceptueel werken werd getest in 2013 (Sfinks, Dranouter, Boekenbeurs …) en 
dit wordt verder geanalyseerd en opgevolgd. 
Er is ook grote ambitie in SEPA. Via telefonische testen zal dit verder worden uitgerold. Dit is 
structureel en niet éénmalig en loopt via verschillende kanalen. Ook de lidgeldenconversie 
maakt hier deel van uit. De hernieuwingsgraad is stijgende. 
. 
Het voorbehoud van de kascommissie op de begroting 2014 heeft vooral te maken met het 
gebrek aan informatie. 
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Na een korte discussie wordt gesteld: De parallelle sessie  vraagt aan de Raad om 
weloverwogen beslissingen te nemen indien de inkomsten achter zouden blijven op de 
begroting. 
 
Vlaams Operationeel Plan 2014-2015 : raadslid Ellen Renson licht het beleidsplan toe samen met 
Eva mensen van het secretariaat. 
 
Het plan is opgebouwd rond de ambitie om een gezonde, slagkrachtige, relevante beweging 
van supporters te zijn, die deel uitmaakt van One Amnesty en die bovenal een positieve impact 
heeft op mensenrechten.   
 
Die ambitie willen we waarmaken met onze campagnes, met onze communicatie, ons 
bewegings- en jongerenwerk en onze fondsenwerving. Om dat mogelijk te maken optimaliseren 
we ook de ondersteunende processen (ICT, personeelsbeleid, financiën,…) die onontbeerlijk 
zijn om efficiënt te werken.  
 
Campagnegewijs zullen we inzetten op seksuele en reproductieve rechten in de My Body My 
Rights campagne.  We gaan ook opnieuw een campagne tegen foltering voeren, want jammer 
genoeg blijft die praktijk voortduren. Onder de slogan SOS Europa voeren we campagne voor 
de rechten van migranten en asielzoekers die worden tegengehouden aan de buitengrenzen 
van Europa.  
 
In de eindejaarsperiode zetten we de individuen voor wie we werken centraal. Met de Letter 
Writing Marathon, de wereldwijde schrijfmarathon gaan we doen wat we goed doen: schrijven 
voor mensen. Lang schrijven voor mensen, met veel schrijven voor mensen om impact te 
hebben en hun situatie beter te maken.  
 
Daarnaast willen we ook meer en meer inzetten op mensenrechten in België.  Ons werk voor de 
oprichting van een Nationale Mensenrechteninstelling en ons werk rond verkrachting in België 
kan hier bijvoorbeeld worden ondergebracht. In het najaar bepalen op welke thema’s we nog 
meer willen inzetten.  
 
Communicatie verhoogt de zichtbaarheid van Amnesty maar ook de herkenbaarheid. Amnesty 
wil in staat zijn om soms op heel korte termijn publieksacties op te zetten als dat nodig is voor 
mensenrechten. Ook het belang van sociale media neemt uiteraard toe.  
 
Voor onze beweging is onze eerste bekommernis om de mensen die we nu al kennen en die 
een band hebben met Amnesty ook te behouden als supporter van Amnesty. We willen beter 
met hen communiceren, meer in dialoog gaan, en meer acties en informatie kunnen aanbieden 
die inspelen op de vraag van onze supporters. Om dat mogelijk te maken, zullen we steeds 
meer gebruik gaan maken van een Costumer Relations Management- systeem, dat ons toelaat 
om te weten wat onze vrijwilligers doen, welk engagement ze hebben opgenomen, met welke 
informatie ze aan de slag gaan enzomeer. En af en toe willen we iedereen uit zijn of haar 
comfortzone halen en oproepen om mee te doen aan één grote bewegingsbrede actie voor 
mensenrechten.   
 
In de discussie die volgde kwamen een aantal vragen en opmerkingen aan bod. Zo werd 
gepeild naar onze capaciteit om meer rond mensenrechten in België te werken. Er werd 
inderdaad tijd vrijgemaakt in het takenpakket van een beleidsmedewerker maar het blijft een 
uitdaging waarbij we ook hulp en ondersteuning nodig zullen hebben van partners (vb. aan de 
universiteit). Enkele mensen betreurden ook dat we niet de tijd hadden om inhoudelijker dieper 
in te gaan op een aantal thema’s, waaronder de nood aan de oprichting van een nationale 
mensenrechteninstelling. Nog iemand vroeg om bij een volgend operationeel plan ook 
duidelijker te maken wat we NIET gaan doen, en hoe we de selectie hebben gemaakt voor de 
prioriteiten die voorliggen.  
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De vraag naar begeleiding van groepen werd ook gesteld. Er blijkt minder tijd te zijn om vanuit 
het Nationaal Secretariaat nog vaak op bezoek te gaan bij groepen en echt te kunnen 
doorpraten over het functioneren van de groep en hun prioriteiten. Mogelijk is het een oplossing 
om hiervoor tijd vrij te maken op de bewegingsdag.  
Na terugkoppeling in de plenaire sessie werd het Vlaams Operationeel Plan 2014-2015 
goedgekeurd.  
 
 
Ambassadeurs gaan lokaal: raadslid Rik Vereecken en Erica Baeck, verantwoordelijke beweging 
op het nationaal secretariaat lichten de visie op de beweging toe. 
 
Een korte inleiding over de punten in verband met de punten over beweging uit het  Vlaams 
Operationeel Plan, werden door Erica Baeck even in de verf gezet.  Het belang van de 
beweging, in de ruime zin van het woord, wordt in dit plan herbevestigd. Ook voor Amnesty-
groepen! In dit kader zal de volgende jaren het Amnesty-groepswerk onder de loep genomen 
om hun rol als lokale ambassadeur van Amnesty te verfijnen en de ondersteuning die ze 
daarvoor nodig hebben te optimaliseren. 
 
De werkwinkel op de Algemene Vergadering was een eerste aanzet en consultatie samen met 
de beweging.  
 
Voorstel strategie en werkwijze 

̊ Met zin en enthousiasme aan de slag. Zin als in goesting om iets te doen en bovendien 
is het  zinvol om actie te doen (impactgericht). Met het nodige enthousiasme om uit te 
stralen.  

̊ Actievoerders gaan nu met een zinvolle actie aan de slag. Mét het juiste verhaal vanuit 
Amnesty.  

̊ Kwaliteit en kwantiteit in het bereiken van mensen. We gaan voor veel petitie-
ondertekenaars, omdat een petitie een ‘gemakkelijke’ eerste stap is. Maar we doen dit  
gelijktijdig met het verzamelen van de nodige kwaliteit aan gegevens. 

̊ Met deze gegevens bereiken we samen groei. Want de ondertekenaars krijgen vanuit 
het secretariaat opvolging. Indien dit wenselijk is, gebeurt dit in overleg met de Amnesty-
groep in zijn buurt. We ‘binden’ de ondertekenaar aan Amnesty, lokaal of nationaal.   

 
Ideëen uit de beweging om dit verder te Aan de hand van 4 voorbeelden werd er in groep het 
volgende besproken; 
 

1. Samen feesten (verslagje door Joke De Vocht) 
Gemeentebestuur: raad van ontwikkelingssamenwerking 
Samenwerking met verschillende ngo’s van de gemeente en zo elkaar aanvullen. In kleine 
gemeentes kan men paar ngo’s bundelen. 
Er kan rond bepaalde thema’s gewerkt worden en hierrond andere groepen (van andere 
organisaties) zoeken die ook rond dat thema werken en zo samenwerken. 
Dorpsdag/lokale kermis; met andere ngo’s samen zitten om op te vallen en eigenlijk zo ook 
contacten leggen en werk verdelen.  
Maar ook onderling samenwerken met andere Amnesty-groepen. 
Belangrijk is ook de wijze waarop het thema gebracht wordt vrij belangrijk. Boodschap 
bewaken. 
Amnesty-wandeling, tesamen door de stad met opvallend T-shirt. Herkend worden. 
Includeren Amnesty in de vorming van het schoolleerplan.  
  Belangrijk: mekaar aan te vullen! 
 

2. Spreek een persoon aan (verslagje door Katrien Desimpelaere) 
Eerst werden enkele bestaande initiatieven besproken, zoals de moederdagactie op de Kouter 
in Gent. We kwamen overeen dat deze goed zijn voor de zichtbaarheid en bekendheid van 
Amnesty, maar vroegen ons ook af hoe je mensen diepgaander kan bereiken. Vele lokale 
acties, zoals een etentje, bereiken namelijk vaak dezelfde groep mensen.  



 
Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 26 04 2014  p. 5 

Eén van de belangrijkste punten in onze groep was dat lokale Amnesty-groepen meer in 
contact zouden moeten staan met individuele activisten. Dit kunnen activisten voor één dag zijn, 
maar evengoed mensen die zich op losse basis willen engageren voor Amnesty, en niet per se 
bij een groep betrokken willen zijn. Veel jongeren zullen volgens ons meer geneigd zijn om op 
die manier actie te voeren. De reeds bestaande initiatieven op dat vlak werden besproken, 
zoals de facebookgroepen ‘Amnesty nabij’, maar dit lijkt niet heel erg goed te draaien.  
 

3. Kom op straat acties (verslagje door Bart De Ceuckelaire)  
Deelnemers hadden al ervaring met acties op het multicultureel festival Mechelen en het 
wereldfeest zoals in Leuven.  
Iemand had het over "spelletjes gelinkt aan Amnesty", op het Leuvens wereldfeest was er een 
kleine kwis voor de kinderen. Op  een dag van de Damiaanactie heben wij een soort spel 
gedaan, maar dan gericht op mensenrechten.  Een actie op 20 november ivm het 
kinderrechtenverdrag werd ook vermeld. Blijkbaar nogal veel met kinderen, wat ok is, we 
moeten toekomstgericht werken :-)  
Ook was er sprake van samenwerking met GROS/GROM/GROL...  
Er was ook een opmerking over tekort aan mankracht om acties te voeren. 
Naar 't secretariaat was er vraag naar specifiek materiaal/actiepakketten, vb. over holebirechten 
/ vrouwenrechten. 
 

4. Samenwerkingen 
met ... lokale organisaties (verslagje door Paul Matthys) 
̊ iets nieuws: JONGEREN: podium: ieder eigen drank meebrengen... 
̊ 1 feest voor verschillende organisaties 
̊ doorgeven van ‘versleten’ initiatieven, bv. 20ste aperitief concert concept dat overgenomen 

kan worden door een andere Amnesty-groep en vice versa 
̊ kadootje geven op straat bv moederdag 
̊ inhoudelijk netwerken met bekenden uit de gemeente 

probleem: feedback – er moet iemand “secretaris” zijn 
̊ andere organisaties ter ondersteuning bvb toeristische beurs/jaarbeurs 
̊ samenwerking tussen lokale Amnesty-groepen 

 
Bespreking plenair in de parallelle sessie  
In de bespreking met alle werkgroepjes achteraf werd de volgende praktische afspraak 
gemaakt. Vanuit het secretariaat, dankzij nieuw datasysteem, kan er vrij gemakkelijk een e-mail 
verstuurd worden naar personen in de buurt/regio van een Amnesty-groep. De meesten vonden 
dit een heel nuttige manier om meer mensen in de buurt te bereiken en te betrekken bij 
verschillende acties.  
Lijsten worden niet  doorgegeven, maar indien het secretariaat een tekst aangeleverd krijgt als 
alsook de postnummers van mensen die je wil bereiken, dan verstuurt  het secretariaat de e-
mail op de gewenste datum.  
 
Joint adventuresHiermee was de cirkel een beetje rond. De lokale ambassadeurs voeren - in’t 
groot of klein - met info en actiemateriaal van Amnesty actie, verzamelen handtekeningen en 
gegevens van personen, zodat we deze personen samen kunnen binden aan Amnesty. Voor 
verder opvolging, uitnodigingen, informatie, …   
 
 
In plenaire zitting wordt teruggekoppeld over de parallelle sessies ; Vlaams Operationeel 
Plan  en Ambassadeurs gaan lokaal 
Het VLOP 2014-2015 wordt nadien goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 

5. Uitvoering Besluitenlijsten Algemene  Vergadering 2011 t/m 2013 
 

Een gedetailleerde rapportage over de uitvoering van deze besluiten werd opgenomen in  
AV set-infobundel 2. Ilona Plichart, raadslid, geeft toelichting. 
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BESLUITEN 2011 
 
Besluit 1 : Aanspreekpunt voor leden en activisten 
Bezorgdheid om democratische besluitvorming participatiever te maken. 
Blijvend aandachtspunt (bewijst deze AV-betrokkenheid-opkomst) 
 
Besluit 2: Mensenrechtenlabel voor gemeenten 
Geen verdere actie. 
 
Besluit 3 t/m 8 : n.a.v. Irene Khan, ontslagvergoeding en loonpolitiek 
Veel aandacht aan besteed o.a. ‘core standards’ en in het kader van One Amnesty 
 
BESLUIT 2012  : ICM (internationale vergadering) 
 
BESLUITEN 2013 : 
 
Besluit 1 : Rechten van inheemse volkeren (Groep Brugge) 
Geen concreet antwoord, want zeer ‘grote’ resolutie. Er beweegt wel iets internationaal (bv. 
Ghana/Mijnbouw, Mexico/Rechten van boeren) , maar er is nog veel te doen. 
 
Besluit 2 : Lidgeld 
Leden die schenker waren werden/worden benaderd, ook leden die geen schenker waren. Actie 
werd nog uitgerold en dit is een stevige brok werk. 
 
 

6. Toelichting en bespreking resoluties 
 
RESOLUTIE 1 : “Ondersteuning en bescherming van mensenrechtenactivisten” 
ingediend door Amnesty-groep Gent 159 
 
 
Stemming:  unaniem goedgekeurd (104 stemmen) 
 
RESOLUTIE 2 : “Snelle Antwoord Mechanisme” 
ingediend door Amnesty-groep Brugge 51 

 
De Raad dient een amendement in waarbij punten 2 en 3 van de resolutie geschrapt worden en 
het eerste punt als volgt geamendeerd wordt: ‘haalbaarheid’ onderzocht moet worden. 

De AV draagt de raad van bestuur op om de haalbaarheid van een SAM –
Snelle Antwoord Mechanisme te onderzoeken  
. 

Stemming over gewijzigde resolutie: tegen 0, onthoudingen 13, voor 91 stemmen 
 
RESOLUTIE 3 : “Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement n.a.v. het afschaffen van het 
verplicht betalen van de lidgelden” 
ingediend door de Raad van Bestuur. 
 
Stemming: tegen 0, onthoudingen 0, voor 104 stemmen 
 
RESOLUTIE 4 : “Mogelijk belangenconflict – aanpassing Huishoudelijk Reglement” 
ingediend door de Raad van Bestuur 
   
Stemming: tegen 0, onthoudingen 0, voor 104 stemmen 
 
Gastspreker 3 : Nick Meynen spreekt over “Milieurechtvaardigheid op globaal niveau” 
 

7. Sessie Financiën  
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Anne Vleminckx, penningmeester , brengt verslag uit over de parallelle sessie Financiën 
 
Verslag Kascommissie 
 
Wim Scharpé geeft duiding bij het verslag van de Kascommissie en adviseert om de 
jaarrekening 2013 goed te keuren. 
 
Wat betreft de begroting 2014. Voor de Kascommissie is er geen trendbreuk zichtbaar in de 
meerjarenbegroting. Er is geen zicht op de reële rentabiliteit per FW-techniek. De inkomsten 
stijgen wel, maar de Kascommissie is bezorgd dat dit eerder optimistisch is.. 
 
Vandaar dat de Kascommissie aan de Raad van bestuur vraagt om een instrumentarium te 
ontwikkelen om de inkomsten en uitgaven nauwkeurig te monitoren en niet te wachten tot de 
AV in 2015 om in te grijpen. Het al dan niet behalen van de 1.7 miljoen euro aan inkomsten uit 
particuliere schenkers is hierbij cruciaal en dient per kwartaal opgevolgd te worden. 
 
 
Geen bijkomende vragen uit de zaal. 
 
Anne voegt toe dat ze de verdere vragen in overleg met de kascommissie graag wil 
beantwoorden. 
 
Goedkeuring jaarrekening 2013 
 
De jaarrekening wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.  
 
Décharge of kwijting aan de bestuurders 
 
De Algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders inzake jaarrekening 2013 met 
algemeenheid van stemmen.  
 
Goedkeuring begroting 2014 
 
De begroting 2014 wordt goedgekeurd met een meerderheid van stemmen.  
Voor: 79 - Tegen: 0 - Onthoudingen: 4 
 
 

8. Uitslag verkiezingen  
De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezingen bekend 
 
De algemene vergadering:  
- kiest Rik Vereecken en Hilde Stals als nieuwe voorzitter en vice-voorzitter (de term ‘co-
voorzitter’ zal in de praktijk gebruikt worden) 
- herverkiest Dominic Duthoit, Ellen Renson, Ilona Plichart, Luc Toelen 
- kiest Marike Lefevre als nieuwe bestuurder  
 
- verkiest  Karine Vandenberghe voor de resolutiecommissie 2015 , André Demessemaeker  
fungeert als vervanger. 
 
- herverkiest Guido Vander Sande als lid van de kascommissie 
 
 

9. Slotwoord / laatste woord aan de leden 
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Na een dankwoord van de voorzitters Rik Vereecken en Hilde Stals geven zij het woord 
aan de leden. 

 

--------------------------------------------------- 


