
 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW 

28 APRIL 2018 

 

AV-voorzitter: Alain Versluys  

Locatie: Espace Jacqmotte  

108 inschrijvingen  

Aanwezig (AV voormiddag): 65  

Verontschuldigd: 8  

Volmachten : 8 

 

A. INLEIDING 
 

1. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER 

Rik Vereecken, voorzitter van Amnesty International Vlaanderen, opent de vergadering. Er zijn 
108 inschrijvingen waarvan zich echter 8 mensen alsnog verontschuldigd hebben. De zaal 
bevestigt Alain Versluys met handgeklap als voorzitter van deze Algemene Vergadering.  

Een bijzonder welkom aan Jacco Smit, de Penningmeester van de Internationale Raad van 
Bestuur van Amnesty International. 

 

2. PRAKTISCH  

Verwelkoming door Alain Versluys als AV-voorzitter.   

De agenda van de Algemene Vergadering wordt met handgeklap goedgekeurd.  

De AV-voorzitter stelt vast dat de AV statutair werd samengeroepen.  

 

3. OVER DE VERKIEZINGEN EN DE WIJZE VAN STEMMING 

De AV-voorzitter licht toe hoe de stemming verloopt. Hij stelt de huidige Raad van Bestuur voor 
en kondigt de nieuwe kandidaten voor de Raad van Bestuur aan: Elisabeth Adriaens, Kathleen 
Coen, Daphne Lachman, Magali Kisukurume en Michael Merrigan. Hilde Stals stelt zich 
kandidaat als de voorzitter van de Raad van Bestuur en Elisabeth Adriaens als de secretaris. 
Later in de agenda volgt een verdere voorstelling. Marieke Lefevre, Rik Vereecken en Ilona 
Plichart stellen zich niet meer kandidaat voor de Raad van Bestuur. 

De stemmen werden verzameld tot 13u30 in de daartoe voorziene stembus. De Voorzitter vraagt 
de kandidaten voor de resolutiecommissie 2019 om zich voor de pauze aan te melden. Marijke 
en Leo zijn de stemmentellers voor de voorgestelde resoluties. Nieke Nouwen en Collin Jacobus 
zijn de stemmentellers voor de kandidaturen voor de Raad van Bestuur. 



4. WIJZE VAN VERSLAGGEVING  

Alix Bolsens en Cara Allonsius  zijn de notulisten voor deze Algemene Vergadering.  

 

B. RAPPORT VAN DE RAAD 

Hilde Stals licht het activiteitenrapport toe van de Raad van Bestuur.  

Vragen van leden:  

- Beleid inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming:  

In het kader van schrijf-ze-VRIJdag nemen groepen traditioneel contact op met 

leerkracht van deelnemende scholen. De gegevens van de schrijf-ze-VRIJdagscholen 

waren beschikbaar op ‘Mijn Amnesty’. Nu lijkt dat niet meer mogelijk te zijn vanwege 

privacyrichtlijnen. Dit zou het moeilijk maken om een reactie te ontvangen van scholen 

omdat er geen direct contact mogelijk is.  

Reactie Rik: We moeten onze werking van de voorbije jaren evalueren en zien hoe we dit 

verder kunnen zetten volgens de nieuwe richtlijnen. Momenteel zitten we in een beginfase 

voor de implementatie van de Algemene  Verordening Gegevensbescherming. Ook de 

communicatie en opzet van de Schrijf-ze-VRIJdag zal in dit kader tegen het licht gehouden 

worden. Het Secretariaat staat hiervoor ter beschikking van de lokale groepen. 

 

C. FINANCIËLE SESSIE 

1. TOELICHTING FINANCIËN 

Bestuurslid Anne Vleminckx geeft tekst en uitleg bij het resultaat en de jaarrekening voor 2017 

en de begroting 2018, zoals opgenomen in infobundel 3 van deze AV. Op twee jaar tijd zijn 

onze inkomsten verdubbeld. We hebben hier allemaal samen hard aan gewerkt. Ook onze 

uitgaven zijn gestegen omwille van de investeringen die we als sectie doen, zowel in 

fondsenwerving maar ook zeker in mensenrechtenwerk.  

Opmerkingen en vragen van leden:  

- Bijdrage van het Internationaal Secretariaat (FIF) valt weg in de toekomst – hoe zal 

dit gecompenseerd worden?  

Toelichting Anne: Dit wordt gecompenseerd door het rendement van de investering in 

fondsenwerving die momenteel wordt gedaan. De geworven donateurs zullen in de 

toekomst nog steeds voor inkomsten zorgen. 

- Heeft dit impact op de fiscale ratio’s (maximaal 30% van de inkomsten uit 

fondsenwerving mogen besteed worden aan fondsenwerving  om fiscale 

aftrekbaarheid te kunnen aanbieden aan donateurs). 

 

Toelichting Anne: Vroeger werd er door de fiscus een toelating gegeven voor een 

periode van 6 jaar. De hele context van zowel Amnesty International als de fiscale 

ratio’s is veranderd t.o.v. vroeger. Momenteel hebben we een goedkeuring ontvangen 

voor de komende 2 jaar. Dan volgt dus een nieuwe controle. Bij de financiële en 

fondsenwervingsplanning wordt hiermee rekening gehouden.  



- Wat is het standpunt van de Raad t.o.v. de subsidies van de Vlaamse overheid die 

Amnesty ontvangt? 

Toelichting Rik: De Vlaamse subsidies die we ontvangen, investeren we in 

mensenrechteneducatie. We streven naar een scenario waarin we zonder deze 

subsidies kunnen, maar daar zijn we nog niet. We willen dit nog steeds kunnen 

investeren in ons mensenrechtenwerk.  

Aanvulling lid: Wat met de lokale subsidies die groepen occasioneel ontvangen?  

Toelichting Rik: We streven naar een scenario zonder Vlaamse subsidies. De lokale 

werking van groepen kan blijven lokale of provinciale subsidies ontvangen.  

- Wat is de houding van de Vlaamse sectie t.a.v. het internationale beleid over de 

financiële reserves van secties?  

Toelichting Anne:  Er zijn internationale regels i.v.m. reserves die secties moeten 

hebben maar deze zijn zeer complex. Amnesty Vlaanderen gaat hier op een 

pragmatische manier mee om en maakt een interne analyse hiervoor. Peter – als 

nieuwe coördinator Financiën – zal dit voor zijn rekening nemen. Hij zorgt ervoor dat 

we conform zijn volgens deze richtlijnen met een eigen inbreng vanuit de lokale 

context.  

- Kan er wat fondsenwerving betreft een vergelijking worden gemaakt met andere 

gelijkaardige organisaties zoals Human Rights Watch?  

Toelichting Rik: De manier van fondsenwerving is verschillend t.o.v. Amnesty – Human 

Rights Watch krijgt veel inkomsten van Major Donors. Amnesty ontvangt de overgrote 

meerderheid van de inkomsten van ‘gewone’ donateurs die 10 à 12 euro per maand 

doneren. 

- Vorig jaar stapte Amnesty Vlaanderen uit de VEF (Vereniging voor de Ethiek in 

Fondsenwerving), vnl. omdat we samen werkten met een partner die werkte met 

zelfstandigen en volgens het handvest van het VEF was dit niet mogelijk. Nu wordt 

er niet meer samengewerkt met deze partner, wordt dit nu opnieuw bekeken? 

Toelichting Rik: We hebben toen besloten om ons eigen ethisch handvest op te stellen 

maar blijven zeker in contact met de VEF. Maar dat betekent niet dat we ons 

automatisch terug zullen aansluiten. 

- Worden legaten meteen gebruikt als opbrengsten of toegevoegd aan 

‘voorzieningen’?  

Toelichting Anne: Legaten worden bekeken als inkomsten. Om uitgaven te financieren 

of om ons kapitaal te vergroten. We zijn redelijk terughoudend en voorzichtig in het 

begroten van legaten.  

- Uitgaven voor mensenrechtenwerk stijgt. Maar de kosten voor het personeel stijgen 

niet?  

Toelichting Wies De Graeve, directeur: Personeelskosten zijn ook gestegen in dit 

scenario (+ 3VTE’s) . Maar voornamelijk investeren in werkingsmiddelen, zorgt voor 

een bepaalde flexibiliteit die we anders niet hebben als we dit intern investeren in 

werkkrachten.  



 

2. ADVIES KASCOMMISSIE 

Wim Scharpé van de kascommissie ziet positieve resultaten en wenst het team proficiat met de 
geboekte resultaten. We moeten wel extra waakzaam zijn indien de samenwerking met een 
externe partner plots stopt of misloopt. De Kascommissie verwijst naar de mix die Amnesty 
International Belgique francophone hanteert bij fondsenwerving, met ook een deels intern 
wervingsprogramma. De Kascommissie adviseert een goedkeuring van de rekening en begroting. 

 

+++ 

 

Na de toelichting en bespreking van de financiële resultaten en het budget van Amnesty 
Vlaanderen, krijgt Jacco Smit, internationale Penningmeester het woord.  

Jacco Smit feliciteert de Vlaamse sectie voor de groei van de afgelopen 2 jaar.  

Hij overloopt de internationale strategische doelen die oorspronkelijk in 2019 zouden aflopen, 
maar worden verlengd tot 2020. Eerst zullen de doelen geëvalueerd worden. De nieuwe 
Secretaris-Generaal, Kumi Naidoo, zal hier ook nauw bij betrokken worden.  

Groei doen we niet enkel om te groeien, maar ook om een impact te hebben wereldwijd op 
mensenrechten. Amnesty moet zich ook aanpassen aan de huidige context. Dat is niet altijd 
even gemakkelijk maar noodzakelijk om een impact te hebben op lopende gebeurtenissen.  

Gender en diversiteit staat internationaal ook hoog op de agenda, zowel in de beweging als in 
het Internationaal Secretariaat.  

De doelstelling ‘moving closer to the ground’ werd in de praktijk doorgevoerd: de regionale 
kantoren zijn geopend. Het was een complexe reorganisatie voor Amnesty International, maar 
we kunnen hier tevreden over zijn. De samenwerking tussen de regiokantoren en de secties moet 
nog wel groeien. De lokale aanwezigheid heeft ook een effect op hoe we onderzoek voeren: er 
kan meer lokaal onderzoek gebeuren vanuit secties.  

 

3. STEMMING FINANCIËN  

De AV wordt gevraagd de rekeningen 2017 goed te keuren. De rekeningen 2017 
worden unaniem goedgekeurd  

De AV wordt gevraagd de bestuurders kwijting te verlenen. De bestuurders worden 
unaniem kwijting verleend. 

De AV wordt gevraagd de begroting 2018 goed te keuren. Met 0 tegenstemmen en 1 
onthouding wordt de begroting voor 2018 goedgekeurd 

  



 

D. TOELICHTING RESOLUTIES VOORGAANDE JAREN   

In AV-bundel 3 gaf de Raad tekst en uitleg bij de uitvoering van de resoluties van de 3 

voorgaande jaren (in uitvoering van een AV resolutie van 2010). De AV-voorzitter vraagt de zaal 

of er vragen zijn bij de uitvoering van de resoluties. Dat blijkt niet het geval.   

 

E. BESPREKING RESOLUTIES 2018  
 

1. RESOLUTIE 1: MENSENRECHTENINSTITUUT 

INDIENER: Frans Van den Broeck  

Amnesty-Vlaanderen moet een initiatief starten via contact met gelijkgestemden (onze 
Franstalige collega’s, Liga van de rechten van de mens, ….) om via een gezamenlijke actie 
opdat de regering onmiddellijk overgaat tot het samenstellen van een werkgroep van 
onafhankelijke deskundigen voor de oprichting van een onafhankelijk en onpartijdig instituut 
voor mensenrechten binnen een redelijke termijn van maximum één jaar.  

Toelichting door Frans: De oprichting van een mensenrechteninstituut staat in het 
regeerakkoord, dit akkoord stopt volgend jaar. Nu is het moment om dit instituut te lanceren in 
België want we hinken achterop. Het is belangrijk dat AIVL samenwerkingen aangaat om zoveel 
mogelijk druk te kunnen uitoefenen om snel tot een volwaardig instituut te komen. 

Antwoord Rik: Raad van Bestuur staat achter de geest van de beslissing. Maar ze waarschuwen 
voor de invulling hoe AIVL actie moet ondernemen.  

Toelichting Wies: Er is al veel werk gebeurd rond een nationaal mensenrechteninstituut. Hij 
duidt op het belang van lobbywerk om verandering hierin teweeg te brengen. AIVL is er al vanaf 
jaren ’80 mee bezig, al sinds 2003 is het opgenomen in opeenvolgende regeerakkoorden maar 
er is nog veel werk aan de winkel.  We blijven dit opvolgen en doen veel werk achter de 
schermen. Op de voorgrond communiceren we hier ook extern over maar we moeten bekijken 
wat voor soort actie het meeste invloed gaat hebben.  

Samenwerking met partners zoals de Liga voor Mensenrechten is voor de hand liggend maar we 
moeten goed bekijken welke organisaties geschikt zijn om samenwerkingen aan te gaan. We 
hebben een aantal principiële zaken waaraan we vasthouden waaraan een 
mensenrechteninstituut moet voldoen. We moeten bekijken welke standpunten aansluiten bij 
die van AIVL indien we samenwerking aangaan. We staan in contact met het kabinet Demir en 
Geens, en blijven in gesprek gaan en druk uitoefenen. Onder ‘gezamenlijke actie’ kan veel vallen 
maar we moeten hier de vrijheid in kunnen behouden om te bekijken welke actie (lobby, 
mobilisatie,…) het meeste invloed gaat hebben.  

Er werd besloten om deze resolutie te amenderen zodat de Raad en het Secretariaat zelf kunnen 
bepalen welke actie effectief is om deze doelstelling (de oprichting van een 
mensenrechteninstituut) te behalen.  

 

GEAMENDEERDE RESOLUTIE 1: MENSENRECHTENINSTITUUT 

Amnesty Vlaanderen vraagt aan het secretariaat en de raad van bestuur om het thema 
‘mensenrechteninstituut’ extra aandacht te geven en de nodige acties, samen met anderen, te 
ondernemen.  

 



Mits twee onthoudingen, werd de geamendeerde resolutie goedgekeurd. 

 

2. RESOLUTIE 2 : MEDEWERKING EN CONTINUÏTEIT VAN HET ISRAËL/PALESTINATEAM (EN THEMA – EN 
LANDENTEAMS) 

INDIENER: Marc Deneer   

 a. De aanwezige AV-leden - en bij uitbreiding alle leden van Amnesty Vlaanderen op te 
roepen en aan te zetten tot engagement in het Israël/Palestina-team en om nieuwe vrijwilligers 
te vinden die momenteel misschien nog niet actief zijn binnen Amnesty International, maar 
over de nodige belangstelling, motivatie en inzet beschikken. 

b. de lokale groepen te vragen schrijfacties en lokale acties rond het thema Israël/Palestina te 
overwegen.  

c. de RvB en de directeur op te dragen een ‘focal point’ aan te duiden binnen het AIVL-
secretariaat, omdat goede ondersteuning essentieel is.  

Toelichting Mark Deneer: De thema-en landenteams hebben een grote meerwaarde binnen de 
sectie, zeker wat internationale thema’s betreft. Het geeft de mogelijkheid om een thema op 
lange termijn op te volgen. Helaas staat het  team rond Israël/Palestina al een hele tijd op 
non-actief. Er moet met de hele beweging actie ondernomen worden om dit team terug op te 
starten.  

Aanvulling van leden: Men is akkoord met het principe dat de thema-en landenteams 
belangrijk zijn. Ook zijn er verschillende leden die duiden op de problematiek in het 
Internationaal Secretariaat als het over goed materiaal over specifieke landen of regio’s gaat. 
Mark Deneer doet een aanvulling dat er ook wat Israël/Palestina betreft nu een regionaal 
kantoor in Jeruzalem is geopend en er opnieuw materiaal beschikbaar is.  

Antwoord Rik: Het is zinvol dat de teams ondersteuning krijgen. Maar de voorzitter staat er 
niet achter dat er één bepaald landenteam wordt naar voren gehaald. Deze teams groeien 
bottom-up, daarom steunt de Raad de resolutie zoals ze voorligt niet. Het oprichten van 
nieuwe teams heeft een grote impact op de operationele werking van de organisatie en is niet 
evident.  

Men is het er evenwel over eens dat er meer aandacht besteed moet worden aan de landen-en 
themateams.  

Na verdere discussie wordt de resolutie geamendeerd en in aparte stukken ter stemming 
voorgelegd:   

 

Amnesty Vlaanderen vraagt de raad van bestuur om 

a.1 De aanwezige AV-leden - en bij uitbreiding alle leden van Amnesty Vlaanderen op te 
roepen en aan te zetten tot engagement in een Israël/Palestina team en om nieuwe 
vrijwilligers te vinden die momenteel misschien nog niet actief zijn binnen Amnesty 
International, maar over de nodige belangstelling, motivatie en inzet beschikken. 

a.2 De aanwezige AV-leden - en bij uitbreiding alle leden van Amnesty Vlaanderen op te 
roepen en aan te zetten tot engagement in landen en thema teams en om nieuwe vrijwilligers 
te vinden die momenteel misschien nog niet actief zijn binnen Amnesty International, maar 
over de nodige belangstelling, motivatie en inzet beschikken. 

 



b. de supporters van Amnesty Vlaanderen te vragen schrijfacties en lokale acties rond het 
thema Israël/Palestina te overwegen.  

 

c. de RvB en de directeur op te dragen een ‘focal point’ aan te duiden binnen het AIVL-
secretariaat, omdat goede ondersteuning essentieel is.  

De uitslag van de stemming was als volgt: 

 

Punt a.1 

Voor: 37 

Tegen: 8 

Onthouding: 18   

 

Punt a.2 

Voor: 38 

Tegen: 2 

 Onthouding: 21 

Punt b. 

Voor: 47 

Tegen: 0 

Onthouding: 19 

Punt c 

 Voor: 34 

 Tegen: 9 

 Onthouding: 25 

 

De geamendeerde resolutie werd dus in zijn geheel goedgekeurd 

 

3. RESOLUTIE 3: WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

INDIENER: Raad van Bestuur   

 

De Algemene Vergadering keurt de wijzigingen en aanvullingen aan de statuten en het HHR zoals 

voorgesteld door de Raad van Bestuur goed en machtigt de Raad van Bestuur om de door de wet 

voorgeschreven bekendmakingen te doen. 

 

De resolutie werd zonder amendementen unaniem goedgekeurd. 

 



F. KANDIDATUREN EN OVERIGE STEMMINGEN 
  

1. Kandidaten voor de Raad van Bestuur 

Vooraleer de kandidaat-raadsleden zich voorstellen, wordt afscheidnemend voorzitter Rik 
Vereecken in de bloemetjes gezet.  

Daarna stellen zich kandidaat:  

Elisabeth Adriaens, Kathleen Coen, Magalie Kisukurume, Daphne Lachman, Michael 
Merrigan, Hilde Stals. 

 

Stemming: Voor de kandidaten voor de Raad van Bestuur volgt een schriftelijke, geheime 
stemming. Alle kandidaten behalen een meerderheid van de stemmen en zijn bij gevolg 
verkozen. Hilde Stals wordt de nieuwe voorzitter van de vzw Amnesty International België 
Vlaanderen.  

 

2. Kandidaten voor Resolutiecommissie  

Ilona Plichart en André de Messemaeker stelden zich kandidaat voor de Resolutiecommissie.  

 

Stemming: De kandidaten voor de Resolutiecommissie worden met handgeklap aanvaard.  

 

3. Goedkeuring Voortgangsrapport 2017-2018 Vlaamse Gemeenschap  

Het Voortgangsrapport 2017-2018 van Amnesty International Vlaanderen wordt ter stemming 

voorgelegd aan de Algemene Vergadering 

Stemming: Het voortgangsrapport werd unaniem goedgekeurd.  

 

 

SLOT 

De voorzitter dankt de vergadervoorzitter en de deelnemers.  

Na enkele laatste reacties uit de zaal wordt de AV afgesloten.  


