
 

 

Verslag Algemene vergadering  

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw 

29 april 2017 

 

AV-voorzitter: Anneleen Todts 

Locatie: Bibliotheek Tweebronnen, Leuven 

 

Aanwezig: 75 

verontschuldigd 16, niet verontschuldigd 9 

Totaal: 100 inschrijvingen  

 

 

A. INLEIDING 

 

1. Verwelkoming door de Voorzitter 

Rik Vereecken, voorzitter, opent de vergadering. Hij verontschuldigt expliciet Anne Vleminckx en Karine van den 

Berghe. Er zijn 100 inschrijvingen waarvan echter 16 mensen alsnog verontschuldigd hebben. De zaal bevestigt 

Anneleen Todts met handgeklap als voorzitter van deze Algemene vergadering.  

 

2. Praktisch  

Er is geen pers aanwezig in de zaal.  

De agenda wordt goedgekeurd 

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

Mensen die willen tussenkomen, geven seintje aan vergadervoorzitter en stellen zich voor. 

 

3. Over de verkiezingen en de wijze van stemming 

De AV voorzitter licht toe hoe de stemming verloopt en hoe de stemming per volmacht verloopt. Ze vermeldt dat 

Tine Faseur, Luc Rademakers, Jasper Delva, Anne Vleminckx (herverkiezing en penningmeester) en Lieven De 

Wolf zich kandidaat stellen en zich tijdens de AV zullen voorstellen. Stemmen worden verzameld tot 12u in de 

daartoe voorziene stembus. De Voorzitter vraagt kandidaten voor de resolutiecommissie om zich voor de pauze 

aan te melden. 



 

 

4. Wijze van verslaggeving 

Alix Bolsens en Anne Claeys zijn de notulisten voor deze Algemene Vergadering. Indien expliciet gevraagd, 

zullen details genotuleerd worden, anders slechts hoofdlijnen en besluiten (cfr. art. 3.1.10.). Ellen, Bertrand en 

Julie worden aangeduid als stemmentellers voor stemmingen in de zaal. Paul Schrijvers en Nick Vandenberghe 

zijn de stemmentellers voor de verkiezingen van het bestuur. 

 

B. RAPPORT VAN DE RAAD 

Hilde Stals licht het activiteitenrapport van de Raad toe dat de deelnemers kregen via de laatste infobundel.  

Bij de vragen en antwoorden wordt stil gestaan bij het niet hernieuwen van het lidmaatschap van de VEF en de 

samenwerking met agentschappen voor direct dialogue. Rik Vereecken licht toe dat dit een collegiale 

raadsbeslissing was. Door ons groeiplan moeten we met meerdere leveranciers samenwerken voor direct 

dialogue. Een van deze leveranciers, Appco, werkt met zelfstandige fondsenwervers. In het handvest van de VEF 

staat dat het loon van fondsenwervers gewaarborgd moet zijn, wat voor hen betekent dat zelfstandigen geen 

fondsen morgen werven. Appco is in regel met alle sociale regels in België. Bovendien heeft Amnesty 

International Vlaanderen een intern handvest dat is afgeleid uit het internationaal handvest van Amnesty over 

ethische fondsenwerving. Kwaliteitsbewaking gebeurt door interne medewerkers die nauwlettend klachten 

opvolgen. De evaluatie is dus continue.  

Verder wordt in de vragen en antwoorden ingegaan op het jaarverslag van het Steunpunt Internationaal Beleid. 

Daarin wordt onder meer gepleit voor de goedkeuring van de internationale begroting door de International 

Council Meeting (ICM) of toekomstige Global Assembly. Er wordt verduidelijkt dat het Steunpunt van oordeel is 

dat best het hoogste beslissingsorgaan de finale beslissing neemt over het budget. Op internationaal vlak is dat 

dus de ICM/Global Assembly. Amnesty Nederland heeft hierover een resolutie ingediend die op de ICM 

besproken zal worden. 

 

C. 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. 

  



D. BESPREKING RESOLUTIES 2017 
 

1) Resolutie 1.  

Het versterken van de rol van secties in de internationale beweging van Amnesty International 

Indiener: Raad van Bestuur 

 

De Algemene Vergadering roept Amnesty International Vlaanderen op om: 

- Als uitgangspunt te hanteren dat de wereldwijde aanwezigheid en uitbouw van secties voor de toekomst 
van Amnesty International primordiaal is. 

- Er via alle geledingen van de internationale organisatie voor te pleiten dat het Internationaal 
Secretariaat voldoende mensen, middelen en structuren ter beschikking stelt om inzake campagne- en 
onderzoekswerk secties te ondersteunen in hun mensenrechtenopdracht. 

- Te onderzoeken hoe de rechtstreekse samenwerking van Amnesty International Vlaanderen met (en 
eventuele ondersteuning van) andere Amnesty-secties binnen en buiten de eigen regio kan worden 
versterkt. 

-  Dit standpunt te verdedigen op de ICM 2017 en in de hiertoe relevante internationale vergaderingen. 

 

 Stemming: Na bespreking werd deze resolutie met unanimiteit goedgekeurd. 

 

2) Resolutie 2  

Een zorgvuldig omgang van Amnesty International Vlaanderen met privacy 

Indiener: Anne Vleminckx – in persoonlijke naam 

 

De Algemene Vergadering; 

Roept de Raad van Bestuur en het secretariaat van Amnesty International Vlaanderen op om zorgvuldig om te 
springen met de privacy van de mensen die betrokken worden bij de werking van de vereniging.  

Draagt de Raad van Bestuur en het secretariaat op de werking van Amnesty International Vlaanderen te keuren 
op de naleving van de privacy, en een plan op te maken om waar mogelijk minder persoonsgegevens op te 
vragen en minder persoonsgegevens op te slaan. 

 

Na een intensieve bespreking worden twee amendementen geformuleerd. 

 

a. Voorstel 1 tot geamendeerde resolutie 
 
Indiener: Ronny Torfs 
 

De Algemene Vergadering; 

Roept de Raad van Bestuur en het secretariaat van Amnesty International Vlaanderen op om zorgvuldig om te 
springen met de privacy van de mensen die betrokken worden bij de werking van de vereniging.  

Draagt de Raad van Bestuur en het secretariaat op de werking van Amnesty International Vlaanderen te keuren 
op de naleving van de privacy, en een plan op te maken om waar mogelijk minder persoonsgegevens op te 
vragen en minder persoonsgegevens op te slaan 



 

Stemming: 18 voor 35 tegen. De geamendeerde resolutie werd niet goedgekeurd.  

 

b. Voorstel 2 tot geamendeerde resolutie 
 

De Algemene Vergadering; 

Roept de Raad van Bestuur en het secretariaat van Amnesty International Vlaanderen op om zorgvuldig om te 
springen met de privacy van de mensen die betrokken worden bij de werking van de vereniging.  

Draagt de Raad van Bestuur en het secretariaat op de werking van Amnesty International Vlaanderen te keuren 
op de naleving van de privacy, en een plan op te maken om waar mogelijk minder persoonsgegevens op te 
vragen en minder persoonsgegevens op te slaan. 

 

Stemming: 23 voor 22 tegen. De geamendeerde resolutie werd goedgekeurd. 

 

3) Vragen/opmerkingen over standpunt van Amnesty International omtrent het toetreden van 
Saoedi-Arabië tot de VN-commissie voor vrouwenrechten. 

 

Alain Versluys spreekt de vergadering toe om zijn ongenoegen en bezorgdheid te uiten over de berichtgeving 
over het standpunt van Amnesty Vlaanderen met betrekking tot de ‘ja’-stem van België voor het toetreden van 
Saoedi-Arabië tot de VN-Commissie voor de status van de vrouw. Hij vraagt zich af of in dat verband niet te veel 
de verdediging van de minister van Buitenlandse Zaken is opgenomen en of Amnesty zich daarover wel moest 
uitspreken. 

Directeur Wies De Graeve licht de gang van zaken toe, alsook de internationale richtlijnen van Amnesty hierover. 
Amnesty Vlaanderen heeft hierover geen actieve communicatie gevoerd (wel reactief op persvragen) en de 
internationale richtlijnen gevolgd. 

De meningen in de zaal zijn verdeeld, maar het secretariaat wordt opgeroepen extra voorzichtigheid aan de dag 
te leggen in perscontacten. 

  



E. Kandidaturen  

 

Kandidaten voor de Raad van Bestuur 

Vooraleer de kandidaat-raadsleden zich voorstellen, wordt afscheidnemend bestuurslid Boris De Vloed in de 
bloemetjes gezet. 

Daarna stellen Tine Faseur, Luc Rademakers, Jasper Delva en Lieven De Wolf zich voor als kandidaat-
bestuursleden. Anne Vleminckx wordt voorgesteld door Rik Vereecken. 

 

Kandidaten voor de Kascommissie  

Guido Vander Sande treedt na heel wat jaren terug uit de Kascommissie en wordt van harte bedankt voor zijn 
inzet. 

Karine van den Berghe wordt voorgesteld door Rik Vereecken.  

 

Stemming: Voor de kandidaten voor de Raad van Bestuur en de Kascommissie volgt een schriftelijke, geheime 
stemming. Alle kandidaten behalen een meerderheid van de stemmen en zijn bij gevolg verkozen. 

 

Kandidaten voor Resolutiecommissie  

Kathleen Coen 

Filip Reyniers 

 

Kandidaten Ombudsman  

Ronny Torfs  

 

De Kandidaten voor de Resolutiecommissie en de Ombudsman worden met handgeklap aanvaard.  

 

 

F. GOEDKEURING VOORTGANGSRAPPORT 2016-2017 VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Na een korte toelichting door directeur Wies De Graeve wordt het Voortgangsrapport 2016-2017 van Amnesty 

International Vlaanderen ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Stemming: Het voortgangsrapport werd unaniem goedgekeurd.  

  



G. FINANCIËLE SESSIE 

Bestuurslid Daphne Lachman, directeur Wies De Graeve en coördinator Fondsenwerving Wim Van der Planken 

geven tekst en uitleg bij het resultaat en de jaarrekening voor 2016 en de begroting 2017, zoals opgenomen in 

infobundel 3 voor deze AV. 

Meerdere leden nemen het woord om hun tevredenheid met de resultaten te uiten. Men is blij dat de groeimotor 

eindelijk is aangeslagen. Meerdere leden vragen wel aan om in de toekomst de balans en toelichting bij de 

reserves op te nemen in de infobundel. Ook over de financiële impact van de verhuis en het samenhuizen met 

Amnesty International Belgique francophone wordt meer informatie verwacht. 

Na de toelichting en bespreking van de financiële resultaten en budget van Amnesty Vlaanderen, krijgt Julie 

Verhaar, senior director Fundraising and Engagement bij  het Internationaal Secretariaat het woord. Zij geeft een 

stand van zaken van de groei op internationaal vlak en spreekt haar appreciatie uit over de investeringen van 

Amnesty Vlaanderen in fondsenwerving en feliciteert de sectie met de mooie resultaten die nu al geboekt 

worden.  

 

Advies Kascommissie 

De kascommissie ziet positieve resultaten en verwijst ook naar de verkoop van het gebouw die onze extra 
reserves hebben opgeleverd. De kascommissie geeft een positief advies bij de voorgelegde begroting 2017.  

 

STEMMING  

De AV wordt gevraagd de rekeningen 2016 goed te keuren. De rekeningen 2016 worden unaniem goedgekeurd.  

 

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

 

De AV wordt gevraagd de begroting 2016 goed te keuren, met volgende kerncijfers. Met 42  voor, 0 tegen en 1 

onthouding, wordt de begroting voor 2017 goedgekeurd. 

 

H. PEILING INTERNATIONALE THEMA’S 

Het Steunpunt Internationaal Beleid vraagt via een discussiesessie met elektronische peiling de mening van de 

AV over enkele thema’s die aan bod komen op de volgende International Council Meeting: interne governance-

hervorming, standpunt over militaire bezetting, standpunt over drugsbeleid en standpunt over klimaat en 

mensenrechten. 

I. GROEIPLAN BEWEGING EN ACTIVISME 

Directeur Wies De Graeve presenteert kort de hoofdlijnen van de meerjarenstrategie van Amnesty Vlaanderen. 

Daarna wordt onder leiding van Rik Vereecken en Erica Baeck dieper ingegaan op de rol van lokale groepen in 

het groeiplan. Daarbij worden vijf belangrijke to do’s voor lokale groepen gepresenteerd: Schrijfmarathon, lokale 

zichtbaarheid, supporterswerving, fondsenwerving en aansluiting zoeken bij nieuwe lokale netwerken. 

J. SLOT 

De voorzitter dankt de vergadervoorzitter en de deelnemers. Na enkele laatste reacties uit de zaal wordt de AV 

afgesloten. 


