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Verslag/Besluitenlijst Algemene Vergadering 2013  
 

Zaterdag 20 april 2013 – Kasteel Walburg, St. Niklaas 
 

 
Aantal inschrijvingen:  87 (waarvan 15 personen geen lid zijn) 
Aantal deelnemers: 79 - waarvan: 

 Aantal ingeschreven deelnemers: 78  ( 9 personen daagden niet op) 

 Aantal niet ingeschreven deelnemers: 1 persoon 

 Aantal stemgerechtigde deelnemers: 71 personen (inclusief 5 volmachten). 
 
Officiële verontschuldiging van Luc Toelen, raadslid. 

 

1. Verwelkoming en procedurele aangelegenheden 

Karine Vandenberghe, voorzitter, heet iedereen welkom op deze Algemene 
Ledenvergadering (AV) en opent de vergadering.  Zij richt een speciale verwelkoming 
aan Bart van Kuijk, clustermanager Communicatie en Campagnes bij Amnesty 
Nederland. Ook Hanneke Verploeg, ere-voorzitter, wordt verwelkomd. 
 
- Als vergadervoorzitter voor dit jaar wordt Kathleen Coen bij handgeklap 

aangeduid. 

- De vergadervoorzitter stelt vast dat de AV statutair is samengeroepen.  Zij 

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, Lara Van Hyfte, Wouter Stes, Fien Huige 
en Staf Coertjens aangeduid. 

- Stemmentellers voor de verkiezingen zijn Han Verleyen en Staf Coertjens 

- Als stemmentellers voor de zaal worden Erica Baeck en Leo Van 
Broekhoven 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. 

 

 

2. Terugblik op 2012 
Karen Moeskops, directeur, licht enkele belangrijke activiteiten van 2012 toe aan de 
hand van een foto- en filmmontage. Tevens stelt zij het jaarverslag voor 
(Mensenrechten verdedigen in 2012), wat een ruimer overzicht geeft van de 
werking van Amnesty Vlaanderen in 2012. Alle deelnemers aan de AV hebben dit 
jaarverslag in hun deelnemersmap ontvangen. 
 

 
3. Parallelle Sessies : 
 
 Financiën : zie bijlagen bij AV-set 2 (Financieel verslag en Jaarrekening 2012) 

Alain Versluys, penningmeester geeft een overzicht van het resultaat 2012 en de 
begroting 2013. Hilde Goyens, coördinator Fondsenwerving, geeft meer duiding over 
de ambitieuze groeiplannen binnen Fondsenwerving. Suggestie om vanaf   volgend 
jaar ook de meerjarenbegroting op te nemen in AV-set 2. 
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 Internationale Besluitvorming: inhoud: zie AV-set 3 (Internationaal Beleid) 
 
In deze sessie wordt de resolutie besproken rond “Inheemse volkeren” die later op de agenda staat. 
Tevens de problematiek van gewetensgevangenen en het werk/financiële middelen hiervoor. Tenslotte 
worden er adviezen uitgebracht voor de ICM (International Council Meeting – de internationale Algemene 
Vergadering); duidelijkheid over de prioriteiten, zowel op Vlaams als op internationaal vlak en zowel op 
korte als op lange termijn – werken met partners – sterk inzetten op werken voor mensenrechtenactivisten 
ter plaatse. 
 

 Hoe willen de Amnesty-activisten activist zijn ? inhoud: zie AV-set 3 (Activismebeleid) 
 
Eerst wordt toelichting gegeven over hoe dit document rond Activismebeleid tot stand kwam; daarna was 
er een brainstorm, waar vooral aandacht werd geschonken aan het profiel van de klassieke en de 
hedendaagse vrijwilligers en de manier waarop we die kunnen of willen benaderen. Voor vrijwilligers blijft 
altijd een bepaalde keuzevrijheid belangrijk. 
 

4. Voorstelling kandidaten voor bestuur, penningmeester en kascommissie 

Raad van Bestuur 
Het mandaat van Lieven de Wolf  neemt een einde in april 2013 en hij stelt zich opnieuw 
kandidaat. 
We ontvingen tevens de kandidaturen van Boris de Vloed, Michel Janssens, Anne Vleminckx en 
Joos Roets. Zij stellen zich allen kort voor en motiveren hun kandidatuur. 
 
Penningmeester 
Alain Versluys, die vorig jaar werd verkozen tot de AV van 2014, neemt nu ontslag als 
penningmeester. Er zijn twee kandidaten om de taak van penningmeester over te nemen, 
namelijk Anne Vleminckx en Michel Janssens. Beiden stellen zich ook kort voor en motiveren 
hun kandidatuur voor deze functie van penningmeester. 
 
Kascommissie 
Wim Scharpé, lid van de Kascommissie is einde mandaat – hij stelt zich opnieuw kandidaat (zie 
zijn voorstelling in de AV-set 2, daar hij niet aanwezig was op de AV) 

 

5. Resoluties 
 

Resolutie 1 :  
 
Resolutie 1: Rechten van inheemse  volkeren bedreigd door mondiale grondstoffenjacht, 
economische projecten en monocultuur 

 

Indiener: Amnesty Groep 51 Brugge 
 

De Algemene Vergadering van Amnesty Vlaanderen: 

 draagt de Raad op om te onderzoeken wat het beleid is van Amnesty International met 

betrekking tot de rechten van inheemse volkeren: is dit een prioriteit? Wordt gewerkt voor 

de ratificatie en afdwingbaarheid van de ILO - Conventie 169, waarom (niet)? Worden 

rapporten en acties gepland voor die rechten van inheemse volkeren die bedreigd worden 

door grondstoffenhandel, grote economische projecten (bvb. mijnbouw, stuwdammen, …) 

en agrarische monocultuur? 

 draagt de Raad op om op de ICM het prioritiseren van de rechten van inheemse volkeren 
te ondersteunen en specifiek een campagne voor de versterking van de internationale 
verklaringen, verdragen met betrekking tot de rechten van inheemse volkeren. 

 draagt de Raad op om deze problematiek verder op te volgen en erover te rapporteren aan 
de beweging. 
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Dominic Duthoit van de groep Brugge, licht de resolutie toe 
 
Na discussie wordt de tekst als volgt geamendeerd en daarna goedgekeurd (mits 3 onthoudingen) 
 
Besluit 1: Rechten van volkeren bedreigd door ontginning van natuurlijke rijkdommen 
 
De Algemene Vergadering van Amnesty Vlaanderen : 
 

 draagt de Raad van Bestuur op, om op de ICM (International Council Meeting) bij de 
bespreking van aan dit thema gerelateerde resoluties, te proberen de scope van deze 
resoluties van mijnontginning uit te breiden naar de problematiek van de ontginning van 
natuurlijke rijkdommen. 

 draagt de Raad op om hierbij eveneens aandacht te vragen voor de rechten van volkeren 
die bedreigd worden door de ontginning van natuurlijke rijkdommen, met bijzondere 
aandacht voor de inheemse volkeren. 

 draagt de Raad op om hierover te rapporteren aan de beweging. 
 
 
Resolutie 2 : Lidgeld 
 
 
Resolutie 2: Lidgeld 
 
Indiener: Raad van Bestuur 
 
De Algemene Vergadering van Amnesty International Vlaanderen kiest één van volgende opties: 
 

Optie A: Amnesty International Vlaanderen behoudt een betalend lidmaatschap, en stelt het bedrag 

hiervan vast op € 10. 
 

Optie B: Amnesty International Vlaanderen voert een lidmaatschap in dat huidige en potentiële leden 

de keuze geeft tussen betalend en gratis lidmaatschap 
 

Optie C: Amnesty International Vlaanderen kiest voor een gratis lidmaatschap 

 

Optie D: Amnesty International Vlaanderen schaft het lidmaatschap af 

 
 
Ilona Plichart, raadslid, licht de resolutie toe en benadrukt dat het vrijwillig lidmaatschap veronderstelt dat 
het  een principiële keuze moet blijven om lid te worden van Amnesty International Vlaanderen. 
 
Na uitvoerig debat en discussie wordt optie C aangenomen met 47 stemmen vóór, 14 tegen en 1 
onthouding. 
 
Tevens wordt gedebatteerd over het voorstel om de termen Amnesty-lid, Amnesty-activist, Amnesty-
schenker en alle anderen die actief zijn voor Amnesty, in de communicatie te vervangen door de term 
“Amnesty-supporter”. 
 
Dit voorstel wordt goedgekeurd met 36 stemmen vóór, 12 tegen en 7 onthoudingen. 
 
 
 

6. Uitvoering Besluitenlijsten Algemene Vergadering 2010 t/m 2012 

Een gedetailleerde rapportage over de uitvoering van deze besluiten werd opgenomen in  
AV set -2.  
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Besluiten 2010 
 

 
Besluit 2:  Ledenvereniging 
 
Werd besproken op deze AV (zie resolutie 2 lidgeld) 
 

Besluit 3: betreffende campagneteam Brussel 
 
Er wordt verwezen naar de commentaren in AV-set 2 pag. 13-14 – géén vragen 
 
Besluit 4: betreffende Algemene Vergadering 
 
Er wordt verwezen naar de commentaren in AV-set 2 pag. 14-15 – AV-werkgroep heeft een 
aantal nieuwe ideeën i.v.m. voorbereiding en aanpak geïntroduceerd op deze AV. 
 

Besluit 5: betreffende Nederland (geamendeerd) 
 
Er wordt verwezen naar de commentaren in AV-set 2 pag. 15-16 - géén vragen 
 
Besluit 6: betreffende ledenbeweging 
 
Werd besproken op deze AV (zie resolutie 2 lidgeld) 

 
Besluiten 2011 
 

Besluit 1: Aanspreekpunt voor leden en activisten 
 

Discussie werd vandaag gevoerd in sessie Activismebeleid 
 

Besluit 2: Mensenrechtenlabel voor gemeenten 
 
Er wordt verwezen naar de commentaren in AV-set 2 pag. 17 - géén vragen 
 
Besluiten 3 t/m 8 : n.a.v. Irene Khan 

Karine Vandenberghe, voorzitter, licht dit toe - géén vragen  

 

Besluit 2012: ICM (internationale vergadering) 

 
Er wordt verwezen naar de commentaren in AV-set 2 pag. 20 - géén vragen 

 
 

7. Sessie Financiën  
 
Alain Versluys, penningmeester, licht kort de jaarrekening 2012 en het ontwerp van begroting 2013 toe. 
 
Guido Vander Sande geeft duiding bij het verslag van de Kascommissie en adviseert om de 
jaarrekening 2012 en de begroting 2013 goed te keuren. 
 
 

 Goedkeuring jaarrekening 2012 
 
De jaarrekening wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
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 Décharge of kwijting aan de bestuurders 
 
De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de bestuurders inzake de jaarrekening 2012 met 
algemeenheid van stemmen. 
 

 Goedkeuring begroting 2013  
 
De begroting wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 
 
 

8. Uitslag verkiezingen 
 
De voorzitter maakt de uitslag van de verkiezingen bekend. 
 
De Algemene Vergadering : 
 

 herverkiest Lieven De Wolf tot bestuurslid. 
 

 verkiest Boris De Vloed, Michel Janssens, Joos Roets en Anne Vleminckx tot 
bestuurslid. Aldus bedraagt het aantal mandaten binnen de Raad van Bestuur : 11. 

 

 verkiest Anne Vleminckx als penningmeester, in vervanging van Alain Versluys, die zijn 
mandaat vroegtijdig stopzet. 

 

 herverkiest Wim Scharpé als lid van de Kascommissie. 
 

 verkiest André de Messemaeker voor de resolutiecommissie 2014; Filip Reyniers 
fungeert als vervanger. 

 
 

9. Infosessie  
Carmen Dupont van het European Institutions Office geeft een boeiende infosessie over  
Amnesty’s Europese Migratiecampagne – Workshop SOS Europa; op het einde van de 
Algemene Vergadering voeren de deelnemers actie rond deze  problematiek. 
 

 

10. Slotwoord / laatste woord aan de leden 
Na een dankwoord van de voorzitter, Karine Vandenberghe, geeft zij het woord aan Willy Laes, 
oud-voorzitter, die het slotwoord doet en die op zijn beurt het laatste woord aan de aanwezigen 
geeft. De deelnemers worden uitgenodigd om nog samen na te kaarten bij een hapje en een 
drankje. 


