VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW
27 APRIL 2019
AV-voorzitter: Bernard Sintobin
Locatie: PAC Gent
Aanwezig: 104
Verontschuldigd 15; niet verontschuldigd 22
Totaal: 141 inschrijvingen

1. VERWELKOMING DOOR DE VOORZITTER
Hilde Stals , voorzitter van Amnesty International Vlaanderen, opent de vergadering. Er zijn
141 inschrijvingen waarvan zich echter 15 leden alsnog verontschuldigd hebben. De zaal
bevestigt, met handgeklap, Bernard Sintobin met als voorzitter van deze algemene vergadering

2. VERWELKOMING DOOR DE AV-VOORZITTER
2.1. PRAKTISCH
Verwelkoming door Bernard Sintobin als AV-voorzitter.
De agenda van de algemene vergadering wordt met handgeklap goedgekeurd.
De AV-voorzitter stelt vast dat de AV statutair werd samengeroepen.
Er is geen pers aanwezig in de zaal.
Mensen die willen tussenkomen, geven een seintje aan vergadervoorzitter en stellen zich voor.
2.2. OVER DE VERKIEZINGEN EN DE WIJZE VAN STEMMING
De AV-voorzitter licht toe hoe de stemming verloopt. Hij stelt de leden van de raad van bestuur
voor die actief waren in het voorbije werkjaar, vermeldt de bestuurders wiens mandaat verloopt
of die ontslag hebben genomen en kondigt de nieuwe kandidaten voor de raad van bestuur aan:
Voorzitter: Hilde Stals
Plaatsvervangend voorzitter: Lieven De Wolf
Penningmeester: Daphné Lachman (plaatsvervangend)
Secretaris: Elisabeth Adriaens

Bestuurders: Anne Vleminckx-Huybens, Kathleen Coen, Jasper Delva, Tine Faseur, Magalie
Kisukurume, Daphne Lachman, Michaël Merrigan, Luc Rademakers
• Einde mandaat van bestuursleden: Jasper Delva, Lieven De Wolf, Tine Faseur, Luc
Rademakers en Anne Vleminckx-Huybens. De eerste drie stellen zich opnieuw kandidaat
als bestuurder voor een volgende bestuursperiode. Anne neemt na 6 jaar afscheid. Luc
Rademakers nam afscheid begin 2019 van zijn mandaat als bestuurder, omwille van
professionele verplichtingen. Daphné Lachman is verkozen als bestuurder tot 2020 en
stelt zich voor het volgende werkingsjaar ook kandidaat als penningmeester binnen dit
bestuur.
• Nieuwe kandidaten als bestuurder: Alain Versluys en Hildegarde Vandenhove.
De stemmen werden verzameld tot 15u15 in de daartoe voorziene stembus. De Voorzitter vraagt
de kandidaten voor de resolutiecommissie 2020 om zich aan te melden. Céleste Cousin en
Minte Habtie worden aangeduid als de stemmentellers voor de voorgestelde resoluties en
stemmingen in de zaal. Peter Buelens en Collin Jacobus zijn de stemmentellers voor de
kandidaturen voor de raad van bestuur.
2.3. WIJZE VAN VERSLAGGEVING
Alexandra Cousy en Nele Buyl zijn de notulisten voor deze algemene vergadering. Indien
expliciet gevraagd, zullen details van de bespreking genotuleerd worden, anders bestaat het
verslag uit hoofdlijnen en besluiten.
3. TERUGBLIK 2018
3.1.TERUBGLIK 2018 DOOR DE DIRECTEUR
Wies De Graeve geeft een terugblik op het jaar 2018.
•

Strategisch groeiplan (2016-2021): 4 pijlers

•

Cijfers van 2018:

•

-

Gestage groei van aantal leden (vandaag is dit een actief ledenbestand van
38.000)

-

Supporters: mensen die in 2018 minimum één actie hebben ondernomen en
wiens contactgegevens we hebben: 104.000 in 2018.

-

Activisten: mensen die in 2018 minstens 2 verschillende acties hebben
ondernomen: meer dan 40.000 in 2018.

Uitgelichte activiteiten in 2018:
-

Eerste eigen onderzoek: etnisch profileren (grote impact, succesvol
lobbytraject, opgenomen in alle partijprogramma’s)

-

Schrijf-ze-VRIJdag (editie 28) in teken van #BRAVE: groot bereik (leerlingen,
leerkrachten en scholen). Volgende Schrijf-ze-VRIJdag in februari 2020 in een
nieuwe kleedje.

-

Schrijfmarathon: 776 schrijfpakketten verdeeld, groei in lokaal activisme

-

Werk rond asiel & migratie: o.a. Soedan-crisis en #eenkindsluitjenietop

-

Onderzoek en lobby rond veiligheidsbeleid

-

Lokale groepen: gevangenisproject en 84 lokale groepen (vier nieuwe in 2018)

-

Jongeren: jongerenweekend, veel ontmoetingen, twee nieuwe groepen,
International Youth Meeting en European Youth Meeting,…

-

ALL RIGHTS! Festival samen met Amnesty International Belgique francophone

-

Leerstoel voor Shirin Ebadi (2018) en Geert Cappelaere (2019)

-

Implementatie van GDPR (Gegevensbescherming)

-

Diversiteitsproject (Human Resources en breder)

-

Boek van directeur Wies De Graeve n.a.v. 70 jaar Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens. https://www.amnesty-international.be/nieuws/leestip-hetrecht-om-mens-te-zijn-0

•

Vooruitblik 2019:
-

Organisatiecrisis op Internationaal Secretariaat (‘toxische werkcultuur’):
structurele veranderingen staan in de steigers

-

Nationaal Mensenrechteninstituut in België is een recent succes!

-

Hoofdlijnen voor Amnesty International Vlaanderen: focus op duurzame groei,
verdieping, kwaliteit en weerklank.

3.2. RAPPORT VAN DE RAAD
Elisabeth Adriaens licht het activiteitenrapport van de raad van bestuur toe in 10 minuten.
Dit is de 5de keer dat het rapport van de Raad op de AV wordt voorgesteld.
De Raad vergadert om de zes weken: strategische keuzes maken en vooruitblikken op werking
(meer inzetten op internationaal aspect)
Krachtlijnen:
1) Financiële strategie en opvolging (kwartaalopvolging van de cijfers). Aandacht voor
fondsenwerving (2de face to face fondsenwervingsagentschap, diversificatie van
fondsenwerving, in house telemarketing, professionalisering, donor-retentie…)
2) Welzijn – Konterra-rapport: opvolging van structurele veranderingen op internationaal
niveau; ons eigen nationaal secretariaat heeft een human resources medewerker sinds
begin 2018, een risicoanalyse inzake welzijn heeft plaatsgevonden via de
preventieadviseur
3) (Internationale) beweging: dank voor de goede samenwerking met Steunpunt
Internationaal Beleid
4) Jongerenstrategie
5) Groepenstrategie
6) Actief ledenbestand (met o.a. reactivatie van ‘passieve’ leden)

7) Diversiteit
8) Samenwerking met Amnesty International Belgique francophone verder uitbreiden
9) Privacy: Rik Vereecken vervult de rol van privacyconsulent in het kader van GDPR, en
is niet langer aangesteld als DPO (Data Protection Officer) .
10) Oproep om iemand van de Raad uit te nodigen op activiteiten van de beweging.

3.3. OVERLOPEN OPVOLGING BESLUITEN 2016, 2017, 2018.
De AV-Voorzitter verwijst voor de opvolging van de beslissingen van de algemene vergadering
uit het verleden naar de rapportering in de AV-bundel. In de AV-infobundel gaf de raad tekst
en uitleg bij de uitvoering van de resoluties van de drie voorgaande jaren (in uitvoering van
een AV resolutie van 2010).

3.4. VRAGEN OVER TERUGBLIK (3.1) RAPPORT VAN DE RAAD (3.2) EN DE OPVOLGING BESLUITEN (3.3)
Vraag door Johan Knoppers, voorzitter Steunpunt Internationaal Beleid m.b.t. een resolutie van
de AV van 2018 over oprichting Israël-Palestina team: dit team werd door raad van bestuur
uitgebreid naar de een ruimere regio van Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Hiermee is
niet tegemoet gekomen aan wat besloten werd op vorige algemene vergadering. Hoe is die
beslissing genomen? Zijn de oorspronkelijke indieners tevreden met de uitwerking van de
beslissing? En zou dit heroverwogen kunnen worden?
-

Antwoord Hilde Stals, voorzitter raad van bestuur: we hebben inderdaad de scope van
dit team uitgebreid, omdat we minder en minder output in onderzoeksrapporten
ontvangen vanuit het Internationaal Secretariaat. Er bestaat een gevaar dat dit team zou
stilvallen. Door regionaal uit te breiden zijn er meer mensenrechteninspanningen
mogelijk. Het team kwam ondertussen ook al een eerste keer samen.

-

Antwoord Eva Berghmans, Coördinator Beleid & Campagnes (Secretariaat): hier is goed
over nagedacht, o.a. m.b.t. meer evenwichtige werking en aanbod; er zijn veel
problematische landen in die regio die aandacht verdienen; het team zal zelf kunnen
kiezen waar ze aandacht op vestigen via beschikbare materiaal van Internationaal
Secretariaat; het één sluit het ander niet uit.

Antwoord Mark Deneer, oorspronkelijke indiener resolutie 2018 (Themateam Bedrijfsleven en
Mensenrechten): Mark is zeer blij dat door het indienen van de resolutie de discussie is
uitgebreid over de hele werking van landen- en themateams, meer medewerking gevraagd en
gekregen is, en er nieuw leven werd ingeblazen. Mark toont zich tevreden met de manier waarop
het besluit tot uitvoering is gebracht.

Vraag door Samy Ahmed Ali, groepslid Mortsel: waarom voert Amnesty geen actie om de bron
van problemen aan te pakken?
-

Antwoord
Eva
Berghmans,
secretariaat:
we
brengen
niet
alleen
mensenrechtenschendingen aan de oppervlakte, maar graven ook in de diepte in onze
rapporten, dus we spreken wel degelijk over oorzaken aan de bron (bv.
Wapenhandelsverdrag is er gekomen mede dankzij Amnesty)

-

Samy: het is belangrijk om mensen op de hoogte te houden van die oorzaken (bv.
vluchtelingencrisis is mede het gevolg van wapenhandel)

Suggestie Erica Baeck, Amnesty-groep Westerlo en AG Zuiderkempen: graag meer
gedetailleerde verslaggeving gehad over activisme in het activiteitenverslag/AV-infobundel (op
vlak van gender, leeftijd, demografische gegevens, etc.)
Suggesties Lora Hasenbroeckx: jongerengroep Brussel: Voor nieuwe leden is de infobundel niet
altijd even toegankelijk. Meer context, minder afkortingen en algemene informatie in meer
duidelijke bewoordingen nodig in de informatiebundel (bv. p. 13-15: uitleg over Amnesty
International Belgique Francophone kan duidelijker)
4. FINANCIËN
4.1. JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019
Voorzitter Hilde Stals neemt kort het woord en licht het afscheid van penningmeester Anne
Vleminckx-Huybens toe.
Anne Vleminckx-Huybens is verontschuldigd.
Hilde Stals, voorzitter raad van bestuur:
Binnen de raad waren er grote discussies over budget 2019. Ondanks de forse
gerealiseerde groei, is het groeiplan bijgestuurd omdat onze inkomsten trager stijgen
dan de oorspronkelijke prognoses en in functie van de fiscale ratio’s (percentage van de
uitgaven dat aan fondsenwerving wordt besteed). Bijkomend ging het debat over de
bijdrage aan de internationale beweging: als we de volledige berekende bijdrage zouden
afdragen, zouden we met een tekort op de begroting eindigen. Er waren verschillende
mogelijkheden: minder investeren in fondsenwerving, aanwerving nieuwe medewerkers
uitstellen of ingaan op het voorstel van het Internationaal Secretariaat om korting aan te
vragen op de internationale bijdrage (zie de Memorandum of Understanding in de AVinformatiebundel). De Raad heeft voor het laatste gekozen, Anne kon zich principieel
niet verzoenen met deze keuze omdat we in het verleden al investeringssteun ontvangen
hebben van het Internationaal Secretariaat om ons groeiplan uit te voeren.
Bestuurslid Daphné Lachman geeft tekst en uitleg bij het resultaat en de jaarrekening voor
2018 en de begroting 2019, zoals opgenomen in de infobundel.
4.2. ADVIES KASCOMMISSIE
Karine Vandenberge (via videoconferentie), vertegenwoordiger van de kascommissie, ziet
positieve resultaten en wenst het team en de raad proficiat met de geboekte resultaten. In
verband met de Begroting 2019 is de Kascommissie van oordeel dat het budget zorgvuldig is
opgesteld en dat de inkomsten uit legaten met de nodige terughoudendheid ingeschat werden
bij het begroten van de cijfers.
De Kascommissie adviseert een goedkeuring van de rekening 2018 en begroting 2019.
4.3. VERMELDING VAN VERSLAG VAN DE REVISOR
Voorzitter verwijst naar het verslag van de revisor dat als bijlage is opgenomen in de
informatiebundel van de AV. Het gaat om een verslag zonder voorbehoud.

4.4. VRAGEN
In een vraag en antwoordsessie tussen de AV-leden en de raad van bestuur komen onder meer
volgende kwesties aan bod: de financiële gezondheid op langere termijn, het al dan niet
aanspreken van de reserves, de inzet van straat- en deurwervers, de personeelskosten, de
financiële instellingen waar Amnesty Vlaanderen mee samenwerkt, inkomsten uit legaten,
telemarketing, toekenning van fiscale attesten en budget voor jongerengroepen.
4.5. STEMMING
De algemene vergadering wordt gevraagd de rekeningen 2018 goed te keuren. De rekeningen
2018 worden unaniem goedgekeurd.
De AV wordt gevraagd de bestuurders kwijting te verlenen. De bestuurders wordt unaniem
kwijting verleend.
De AV wordt gevraagd de begroting 2019 goed te keuren Met 0 tegenstemmen en 3
onthoudingen, wordt de begroting voor 2019 goedgekeurd.
5. KANDIDATEN RAAD VAN BESTUUR EN PENNINGMEESTER
Stellen zich kandidaat als Bestuurder:
1.
2.
3.
4.
5.

Alain Versluys
Hildegarde Vandenhove
Jasper Delva
Lieven De Wolf
Tine Faseur

Daphné Lachman stelt zich kandidaat als penningmeester
Stemming: Voor de kandidaten voor de raad van bestuur en penningmeester volgt een
schriftelijke, geheime stemming. Alle kandidaat-bestuursleden en de kandidaat penningmeester
behalen een ruime meerderheid van de stemmen en zijn verkozen.
De algemene vergadering van 27 april 2019 heeft dus volgende beslissingen genomen
aangaande de samenstelling van de raad van bestuur:
Einde mandaat:
Anne Vleminckx-Huybens
Luc Rademakers
Benoeming:
Alain Versluys
Hildegarde Vandenhove
Herbenoeming:
Jasper Delva
Lieven De Wolf
Tine Faseur

De Algemene vergadering gaat akkoord met de aanstelling van Mevr. Daphné Lachman,
bestuurder, als nieuwe Penningmeester
Samenstelling van de raad van bestuur na stemming:
Hilde Stals, voorzitter
Daphné Lachman, penningmeester
Elisabeth Adriaens, secretaris
Alain Versluys, bestuurder
Hildegarde Vandenhove, bestuurder
Jasper Delva, bestuurder
Kathleen Coen, bestuurder
Lieven De Wolf, bestuurder
Magalie Kisukurume, bestuurder
Michaël Merrigan, bestuurder
Tine Faseur, bestuurder
Kandidaten voor Resolutiecommissie 2020
Jan Van Kriekingen en André De Messemaeker stelden zich kandidaat voor de
Resolutiecommissie.
Stemming De Kandidaten voor de Resolutiecommissie worden met handgeklap aanvaard.
PAUZE

6. BESPREKING RESOLUTIES 2019

RESOLUTIE 1: MOTIE VOOR DE GLOBAL ASSEMBLY BETREFFENDE HET BELANG VAN
ONDERZOEKSWERK VOOR AMNESTY INTERNATIONAL
INDIENER: DE RAAD VAN BESTUUR
Hilde Stas licht in naam van de raad van bestuur deze motie toe. Het Huishoudelijk Reglement
geeft de raad van bestuur in artikel 4.8.2. de bevoegdheid om resoluties in te dienen in de
aanloop naar de internationale algemene vergaderingen. Amnesty International Vlaanderen
heeft een voorstel van motie ingediend om het belang van onderzoekswerk in het werk van
Amnesty International te benadrukken; dit voorstel werd door het voorbereidend comité van de
internationale algemene vergadering niet weerhouden; Amnesty International Vlaanderen heeft
tegen deze beslissing van het voorbereidend comité beroep ingediend. Na een stemming door
de Amnesty-secties is deze motie alsnog aanvaard voor behandeling op de Global Assembly van
augustus 2020. De Raad vraagt steun aan de AV voor deze internationale motie.
De motie wordt positief onthaald door de algemene vergadering. Verschillende leden vragen
uitdrukkelijk te vermelden dat voor dit onderzoekswerk ook de nodige financiële middelen
moeten vrijgemaakt worden.

Er wordt besloten om deze resolutie te amenderen zodat duidelijk is dat voor onderzoekswerk
ook de nodige financiële middelen moeten vrijgemaakt worden.
GEAMENDEERDE RESOLUTIE 1: MOTIE VOOR DE GLOBAL ASSEMBLY BETREFFENDE HET BELANG VAN
ONDERZOEKSWERK VOOR AMNESTY INTERNATIONAL
De Algemene vergadering steunt de motie die de raad van bestuur van Amnesty International
België Vlaanderen aan de Global Assembly voorlegt tot versterking van het
mensenrechtenonderzoek door Amnesty International. Mits het toevoegen in de tekst dat het
internationaal bestuur hiervoor de nodige middelen en personeel beschikbaar stelt.
De geamendeerde resolutie wordt unaniem goedgekeurd, en wordt als eerste besluit van de AV
2019 als volgt geformuleerd:
“De algemene vergadering steunt de motie die de raad van bestuur van Amnesty International
België Vlaanderen aan de Global Assembly voorlegt tot versterking van het
mensenrechtenonderzoek door Amnesty International. Mits het toevoegen in de tekst dat het
internationaal bestuur hiervoor de nodige middelen en personeel beschikbaar stelt.”

RESOLUTIE 2: RESOLUTIE “POLITICI IN EEN SPAANSE CEL: IS ONS CONCEPT
‘GEWETENSGEVANGENEN’ NOG BRUIKBAAR?”
INDIENERS: JOSSE ABRAHAMS (LG 160) EN STEFAAN LEMIEGRE (LG 160)
Stefaan Lemiegre licht de resolutie toe met de vraag om een Vlaamse werkgroep die de Amnestymethodologie in de complexe cases als die van de Catalaanse gevangenen en het concept
‘gewetensgevangene’ onderzoekt en evalueert welke mogelijkheden er zijn om deze gevangenen
te beschrijven.
Hij verduidelijkt dat deze resolutie gaat over de omgang van Amnesty met de Catalaanse kwestie,
niet over de Catalaanse kwestie zelf. Er wordt regelmatig opgeroepen tot burgerlijke
ongehoorzaamheid, ook stijgt de willekeurige en onredelijke toepassing van de strafwet op
ongehoorzame burgers. In de Catalaanse kwestie houdt Amnesty zich afzijdig, waarna opnieuw
de term ‘gewetensgevangenen’ opduikt en de stelling dat de gevangenen geen
gewetensgevangenen zijn. Dit discours is overgenomen in de media. Maar we moeten beseffen
dat als Amnesty zwijgt, Amnesty schreeuwt. Waarom brengen we de Catalaanse kwestie niet
onder één noemer met andere kwesties, onze concepten zijn kennelijk ontoereikend om met
dergelijke kwesties om te gaan. We hebben een fijner analytisch apparaat nodig om in gevallen
van activisten die de strafwet overtreden toch tussenbeide te kunnen komen en gepast te
kunnen reageren.
Bestuurslid Michaël Merrigan reageert namens de raad van bestuur: dit is een heel belangrijk
thema dat in heel Vlaanderen leeft, maar het blijft wel heel complex thema. De Raad vindt het
belangrijk om hier tijd en middelen voor vrij te maken, vandaar het voorstel om een ad hoc
werkgroep op te richten onder de auspiciën van het Steunpunt Internationaal Beleid.
De resolutie werd met 2 stemmen tegen en 9 onthoudingen goedgekeurd, en wordt dus als
tweede besluit van de AV 2019 als volgt geformuleerd:

“De algemene vergadering
vraagt het bestuur om een werkgroep (of een ad hoc bevoegd orgaan van onze Vlaamse sectie)
opdracht te geven om de omgang van onze organisatie met de case van de Catalaanse
gevangenen te evalueren: daarbij zal niet zozeer worden gezocht naar een definitief oordeel over
de Catalaanse case, maar zal worden gefocust op de Amnesty-methodologie in complexe cases
zoals deze; meer bepaald dient te worden geëvalueerd of het concept ‘gewetensgevangene’ zoals
gehanteerd in het AI-persbericht van 17 November 2017 over de Catalaanse gevangenen, een
afdoend instrument uitmaakt voor de analyse van een mensenrechtencrisis waarin subtiele
onderscheiden aan de orde zijn tussen politieke, wettelijke en strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en waarin misbruik van de strafwet en de strafprocedure voor politieke
oogmerken om de hoek loert;
vraagt het bestuur in 2020 aan de AV te rapporteren i.v.m. de conclusies van deze werkgroep
en over de mogelijkheden die het ziet om aan die conclusies een bredere internationale
weerklank te geven binnen de organisatie.”

RESOLUTIE 3: KLIMAATVLUCHTELINGEN
INDIENER: EVA HENS
Eva Hens verduidelijkt dat de resolutie wil aandringen op het inzetten op de erkenning van
klimaatvluchtelingen als juridische term en inzetten op het klimaat. Het gaat er vooral om dat
Amnesty Vlaanderen binnen de internationale beweging lobbyt, want de uitwerking van dit
thema vindt beter plaats op internationaal niveau. Hierdoor kan de lokale werking beter
ondersteund worden door het hoofdkantoor in deze zaak.
Reactie van bestuurslid Michaël Merrigan namens de raad van bestuur: klimaatverandering gaat
inderdaad gepaard met mensenrechtenschendingen, maar het is moeilijk om een causaal
verband aan te wijzen tussen de twee. De term ‘vluchteling’ is heel specifiek, daarom hebben
we eerst en vooral een duidelijk juridisch kader nodig in samenspraak met het Internationaal
Secretariaat.
In de tussenkomsten door leden wordt onder meer ingegaan op het (onhoudbare) onderscheid
tussen verschillende vluchtelingen, en de link met het reeds bestaande werk en de bestaande
inspanningen hierover binnen Amnesty op internationaal niveau
De raad van bestuur stelt voor om deze resolutie te amenderen zodat adequaat op het
klimaatthema gereageerd kan worden.
GEAMENDEERDE RESOLUTIE 3: KLIMAATVLUCHTELINGEN
De algemene vergadering draagt Amnesty Vlaanderen op om:
a)
b)

In samenwerking met het Internationaal Secretariaat, een duidelijke strategie en
standpunt rond klimaatverandering te articuleren, waarbij de relevante raakpunten met
mensenrechten aan bod komen.
Hierbij bijzondere aandacht te schenken aan de vraag welk juridisch kader het meest
geschikt is om antwoord te bieden op de problematiek van de ‘klimaatvluchtelingen’.

c)
d)

Te onderzoeken welke mogelijkheden tot activisme er zijn op basis van het kader zoals
dat internationaal wordt uitgewerkt en, intussen, daar waar mogelijk, bestaande acties
te steunen.
Over de ontwikkelingen te rapporteren aan de AV in 2020.

De geamendeerde resolutie werd vriendelijk ontvangen door Eva Hens en werd met 1 stem tegen
en 7 onthoudingen goedgekeurd, en wordt dus als derde besluit van de AV 2019 als volgt
geformuleerd:

"De algemene vergadering draagt Amnesty Vlaanderen op om:
a)

In samenwerking met het Internationaal Secretariaat, een duidelijke strategie en
standpunt rond klimaatverandering te articuleren, waarbij de relevante raakpunten
met mensenrechten aan bod komen;

b)

Hierbij bijzondere aandacht te schenken aan de vraag welk juridisch kader het meest
geschikt is om antwoord te bieden op de problematiek van de ‘klimaatvluchtelingen’;

c)

Te onderzoeken welke mogelijkheden tot activisme er zijn op basis van het kader
zoals dat internationaal wordt uitgewerkt en, intussen, daar waar mogelijk, bestaande
acties te steunen.

d)

Over de ontwikkelingen te rapporteren aan de AV in 2020."

7.SLOTWOORD
Alle bestuursleden zijn met ruime meerderheid verkozen.
De voorzitter dankt de vergadervoorzitter en de deelnemers.
De leden krijgen het laatste woord. Er wordt nog reclame gemaakt voor de thema-avond rond
Polen in Gent en Jamnesty in Leuven.
Directeur Wies De Graeve dankt Nieke Nouwen en het team voor de vlekkeloze organisatie van
deze AV.
Na enkele laatste reacties uit de zaal wordt de AV afgesloten en worden alle deelnemers
uitgenodigd voor de receptie en aangemoedigd om het evaluatieformulier in te vullen.

