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 oktober 2009 
 

Jaarverslag 
periode september 2008 – september 2009. 

 
Aan: de  werkgroepleden, flexwerkers,  

Amnesty Int. Nederland Amsterdam en Amnesty Int. regio Noord Holland. 
 
De werkgroep. 
 
Op dit moment bestaat de werk groep uit 23 werkgroepleden en 39 flexwerkers. 
In de loop van dit jaar konden we 5 nieuwe leden en 5 flexwerkers welkom heten. 
Jammer genoeg moesten we om voor hen moverende redenen van 3 leden en 4 flexwerkers 
afscheid nemen. De werkgroep vergaderde in die periode 9  keer bij één van de 
werkgroepleden thuis. Op 16 jan. 2009 hadden we een Nieuwjaarsborrel, eveneens bij één van 
onze leden. Deze was weer zeer geslaagd te noemen en  zeker ook zinvol om elkaar op een 
andere manier te leren kennen. Naast de voorzitter en de notulist wordt verwacht dat bij de 
vergaderingen van iedere subgroep een afvaardiging aanwezig is. De voorzitter, tevens 
contactpersoon, bezoekt zo veel mogelijk de landelijke en regionale vergaderingen. Denk 
hierbij aan de beleidsdag in april en de AV in juni. 
 
Contactpersoon/voorzitter 
Alle belangrijke binnengekomen post wordt per e-mail aan werkgroepleden en flexwerkers 
doorgegeven. Nieuwe leden worden uitgebreid over de werkgroep geïnformeerd door de 
contactpersoon. De groepsfolder,  posters en flyers worden eveneens door hem ontworpen en 
voorzien van tekst. De werkgroep geeft haar fiat alvorens deze bij een Copy Shop worden 
vermenigvuldigd. Tevens bezoekt hij de Nieuwjaarsborrel (met aangemelde werkgroepleden)  
van AI Nederland. Enquêtelijsten uit A’dam worden door hem namens de groep ingevuld. 
 
Notulist 
Er is een vaste notulist aangesteld. Naast de verslagen van de vergaderingen en het maken van 
de agenda wordt er ook een uitgebreide actiepuntenlijst bijgehouden. Eveneens maakt zij het 
jaarverslag en waar nodig wordt de contactpersoon ondersteund. 
 
Subgroepen van de werkgroep. 
De werkgroep bestaat weer uit subgroepen zoals: Afrikagroep; bibliotheek; kerkengroep; 
scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs); pers; website; materialenbeheer / standwerk; 
diverse acties. 
 
Zuid Afrikagroep  
Deze subgroep telt nu 9 leden.  Er werd afgelopen jaar een nieuwe voorzitter benoemd. De 
groep kwam drie keer bij elkaar. Tevens zijn er 8 schrijfacties geweest waarvan de meesten 
over Zimbabwe. Die acties werden aangereikt door de desbetreffende landenspecialist of 
kwamen van Amnesty Nederland. Vanaf eind juli 2009 kwam DAF Zuid Afrika beschikbaar. 
De voorzitter zorgt voor de toegang naar deze informatie en geeft alles weer door aan de 
mensen van zijn werkgroep. 
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Bibliotheekactiviteiten  
Al vele jaren wordt er door twee actieve werkgroepleden een stand in de Centrale Bibliotheek 
bemand. Afgelopen jaar zijn er twee leden bijgekomen. Men kan daarom de stand nu langer 
openhouden. Via petitielijsten kan men in de stand lopende landelijke acties tekenen en 
Amnesty artikelen kopen. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de standwerkers over de 
acties en andere Amnesty aangelegenheden. Deze subgroep zoekt op dit moment extra 
standwerkers.  
 
Collecte 
Er moest door omstandigheden voor één jaar naar een andere coördinator gezocht worden 
voor de collecte van 2009. Is niet helemaal gelukt. De opbrengst was hierdoor dan ook een 
stuk minder dan in 2008. Hopelijk kan onze vaste coördinator deze verantwoording voor 2010 
weer op zich nemen. De 30 collectebussen die in de Lutherse Kerk (tijdens onze 10-
decemberactie) tevoorschijn kwamen bleken achteraf van de werkgroep Heemstede te zijn. 
Ze zijn inmiddels op de plaats van bestemming. 
 
Financiën     
De werkgroep staat er financieel goed voor. Werkgroepleden en flexwerkers kunnen reëel 
gemaakte kosten voor Amnestywerk declareren bij de penningmeester. De penningmeester 
heeft goed contact met de afdeling Financiën van Amnesty Nederland in A’dam. Afgelopen 
jaar in gesprek geweest met Els Wijnen van genoemde afdeling, over o.a. de nieuwe opzet 
WA. Ook een financiële nieuwe aanpak festivals opgezet en de schrijfabonnementen door 
omstandigheden beëindigd. De penningmeester heeft zich aangemeld voor internetbankieren. 
Er wordt naast de ING betaal- en spaarrekening alleen nog een kas gebruikt voor het 
bibliotheek en standwerk. De voorraadlijsten en afdracht standwerk worden met de 
materiaalbeheerster afgestemd. Zoals gebruikelijk heeft kascontrole door twee 
werkgroepleden over het kalenderjaar 2008 plaatsgevonden en is de administratie akkoord 
bevonden.  
 
Materiaalbeheer en  standwerk  
Amnesty verkoopartikelen e.d. liggen bij één van onze werkgroepleden opgeslagen. Vanuit 
deze locatie worden ook de stands gecoördineerd om actie te voeren. Zij vraagt actiemateriaal 
en verkoopmaterialen aan. Oude artikelen werden afgelopen jaar verkocht tegen 
aantrekkelijke prijzen. Als er voldoende nieuwe  huisstijl vlaggen binnen zijn dan zullen de 
oude worden teruggestuurd naar Amsterdam. Jammer genoeg waren er door Amnesty 
Nederland voor de Internationale Vrouwendag ’09 geen posters en flyers gemaakt. Lastig 
actie voeren dus. Aan het secretariaat A’dam is gevraagd op folders e.d. einddata voor gebruik 
te vermelden. 
 
Extra standwerk op de volgende locaties:  
-  Internationale Vrouwendag: in Bloemendaal, winkelcentrum Schalkwijk en binnenstad 
Haarlem. Op alle grote evenementen waaraan de werkgroep afgelopen jaar heeft 
deelgenomen.  Zie activiteiten werkgroep. 
Standwerk in de Grote of St. Bavo Kerk - 8x per jaar. 
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Kerkengroep  
Deze groep bestaat uit 2 personen. Afgelopen jaar hebben we van één lid afscheid moeten 
nemen. De meeste kerken hebben te weinig vrijwilligers om zich ook voor Amnesty- 
activiteiten in te zetten. Een aantal kerken doen mee aan de groetenactie en gelijktijdig een 
verkoopstand in de hal. Men heeft aan Radio Bloemendaal een interview afgegeven voor het 
programma “kerkenzondergrenzen”.  De Vesper in Bloemendaal is eveneens goed verlopen. 
 
Ledenwerving 
Tijdens grote activiteiten. 
 
Pers 
Voor alle persberichten is een speciale coördinator aangetrokken. Deze subgroep bestaat nu 
uit 2 personen. Aan de brede media worden persberichten toegestuurd van alle grote acties en 
er werden tevens voor diverse landelijke acties radio interviews gegeven. Volgens de pers- 
coördinator worden praktisch alle ingezonden persberichten door de media opgepakt. 
 
Onderwijs 
 
Basisscholen  
Afgelopen jaar werd in maart een start gemaakt met het benaderen van basisscholen in 
Haarlem en Heemstede om aandacht te besteden aan de mensenrechten voor leerlingen in 
groep 8. Er werd door een ervaren werkgroeplid op dit terrein een stappenplan 
mensenrechteneducatie opgezet. De scholenwerkgroep bestaat op dit moment uit 4 
scholenwerkers (incl. Heemstede). Eén persoon moest zich terugtrekken. Men benadert de 
basisscholen en indien gewenst wordt er o.a. een lespakket “feestje” aangeboden en uitgelegd 
aan de leerkrachten van groep 8.  Het lespakket is bedacht en uitgebracht door de eenheid 
educatie van AI Nederland in Amsterdam en wordt gratis aan de scholen aangeboden.  De 
scholen kunnen zelf bepalen wanneer er in het leerseizoen een les wordt gegeven of aan de 
groetenactie wordt meegedaan. Deze manier van werken blijkt al jaren een succes en zo ook 
in Haarlem en Heemstede. Inmiddels zijn 19 scholen benaderd en lespakketten afgegeven en 
toegelicht. Er is tevens een interview afgegeven aan een leerling voor een werkstuk, wat 
succesvol is afgerond. Een goede start met een mooi resultaat voor een kleine enthousiaste 
educatiegroep.  
 
Voortgezetonderwijs.  
Deze subwerkgroep bestaat al jaren en werd lange tijd door één persoon op een professionele 
manier ingevuld. Dit jaar is hier een extra scholenwerker bij gekomen. Er worden nu op 8 
scholen jaarlijks gastlessen gegeven, waarbij bekendheid en betrokkenheid met het werk van 
Amnesty International het hoofddoel is. Dit jaar werd gebruik gemaakt van het spel “Reality 
Check”, wat als zeer positief is ervaren. Veelal worden er ook handtekeningen verzameld 
voor de op dat moment geldende acties. Ook deed men mee aan Movies that Matter-dagen op 
een tweetal scholen. 
 
Op 8 november ‘08 werd de scholenwerkersdag door een aantal van onze scholenwerkers van 
zowel het basis- als voortgezetonderwijs bezocht. 
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Schrijfgroep    
Er werden afgelopen jaar nog 11 schrijfabonnementen door de werkgroep verzorgd. Na 
afscheid coördinator zijn deze schrijfabonnementleden doorverwezen naar de werkgroep 
Heemstede. Leden en/of geïnteresseerden die de beschikking hebben over een computer 
verwijzen wij nu door naar Amnesty Nederland die hen een gratis abonnement per e-mail 
aanbiedt. 
  
Website 
De werkgroep heeft een eigen website die ontworpen en bijgehouden wordt door onze 
voorzitter. Alle belangrijke informatie van de werkgroep wordt hierop vermeld.  
Zie www.amnestyhaarlem.nl  Amnesty krijgt een nieuw jasje volgens de nieuwe huisstijl. 
Onze werkgroep gaat hier in mee (indien mogelijk z.s.m. op alle terreinen). 
Een werkgroeplid heeft zich inmiddels aangemeld om deze subgroep te versterken. Vanwege 
het vele werk zeer welkom. 
Onze voorzitter is tevens lid van de landelijke internetgroep. Deze groep bestaat uit 10 leden. 
Eén keer per kwartaal gaat men alle AI werkgroepen met een eigen site  langs om te zien of 
alles wat daar op staat nog up to date is. Hiernaast komt men voor overleg jaarlijks 4 maal bij 
elkaar. Op dit moment veel aandacht voor de nieuwe huisstijl. Deze zal zowel via het Contact 
Management Systeem Joomla worden aangeboden als in de vorm van HTML templates voor 
groepen met bestaande websites. 
 
Activiteiten van de werkgroep. 

1. De startavond nieuw Amnesty werkgroepseizoen was weer een succes. 
2. Er zijn nieuwe buttons voor de werkgroepleden gemaakt. 
3. Antidiscriminatiewetactie. De werkgroep is in gesprek geweest met Frederique Jans 

van de gemeente Haarlem voor een sterker antidiscriminatiebeleid. Er is jammer 
genoeg nog geen plan van aanpak, ondanks toezegging verbetering op dit punt door de 
regering. De wet ligt nog bij de Eerste Kamer. Amnesty houdt op dit punt de vinger 
aan de pols zowel landelijk als lokaal.  

4. De tentoonstelling “60 jaar UVRM” wordt door een werkgroeppartner op door hem 
gemaakte verwisselbare panelen bevestigd. Deze panelen kunnen voor meerdere 
tentoonstellingen worden gebruikt en eventueel worden uitgeleend.  
De tentoonstelling heeft voor een bepaalde periode gestaan in: De Lutherse Kerk en de 
Centrale bibliotheek in Haarlem. Ook in het Gemeentehuis Bloemendaal en zal tevens 
worden uitgeleend aan AI groep Castricum en Heerhugowaard. 

5. Op 22 november 2008 gaf Pieter Grimbergen een concert in het gemeentehuis van 
Bloemendaal ten bate van Amnesty International, inclusief de verkoop van zijn CD’s .  
De geweldige opbrengst van die avond was groot nl. € 1.670,-.  
De werkgroep was organisatorisch zeer nauw betrokken bij deze activiteit. 

6. 10-decemberactie. Hiervoor is een uitgebreid draaiboek gemaakt met als onderdeel de 
fakkeltocht. Het inhoudelijke programma speelde zich na afloop van de tocht af in de 
Luthersekerk. Chris de Kruif, bestuurslid AI Nederland had daar een indrukwekkende 
speech en e.e.a. werd opgeluisterd met prachtige klassieke zang en muziek. We 
kunnen spreken van een welgeslaagde activiteit. De minpuntjes + adviezen m.b.t. het 
hele evenement zijn genoteerd. Hiermee kunnen we de volgende keer ons voordeel 
doen. 
 

http://www.amnestyhaarlem.nl/�
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7. Internationale Vrouwendag 
Op 8 maart werd op 3 plaatsen door de werkgroep actie gevoerd. In het centrum van 
Haarlem, het winkelcentrum Schalkwijk en bij Albert Hein Bloemendaal. 
Door omstandigheden kon de voorbereidde avond jammer genoeg niet doorgaan. Het 
draaiboek wordt meegenomen naar 2010. 

8. 5 mei 2009 – Bevrijdingspop.  
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag. Er zijn o.a. ruim 800 
handtekeningen opgehaald. De coördinator (die jarenlang deze  activiteit prima heeft 
georganiseerd) moest door haar huidige werkzaamheden het draaiboek overdragen aan 
een ander. Dat is gelukt. Er zou een ledenwerfteam uit Amsterdam komen om naast 
het handtekeningen verzamelen ook leden te werven. Dit is niet doorgegaan. Jammer! 

9. Haarlemmerhoutfestival    
De werkgroep stond 21 juni 2009 met een stand op het Millenniumplein op het 
Houtfestival. Er werd actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen in Congo. Veel 
handtekeningen werden opgehaald.  

10. Groetenactie.  
Deelname aan de groetenactie door de Grote of St. Bavo Kerk (24/12 kerstnachtdienst) 
en een aantal andere kerken in Haarlem en Bloemendaal. Diverse basisscholen deden 
mee na aanvraag van up to date adressen van gevangenen. 

11. Mensenrechtenwandeling (MRW).  Werkgroep Haarlem is gevraag door 
organisatieteam ZH (in samenwerking met 10 andere NH groepen) om mee te werken 
aan de MRW 2009. Door tijdgebrek, omdat we hiervoor laat zijn gevraagd,  hebben 
we op 24 mei 2009 deels mee kunnen doen. Dit evenement is voor zo’n eerste keer 
naar onze mening redelijk verlopen. Voor herhaling in andere vorm vatbaar. De 
werkgroep zal deel nemen aan voorbereiding MRW 2010 en hieraan vroegtijdig 
beginnen. Er is ondersteuning voor dit evenement aan AI Nederland  gevraagd. De 
regio coördinator NH heeft haar medewerking in ieder geval toegezegd.  

12. Groepsetentje op 10 juli. Een inmiddels jaarlijks terugkerende activiteit van de 
groep. Iedereen betaald overigens zijn eigen dinertje. Gelijktijdig werd afscheid 
genomen van twee actieve werkgroepleden.  Door werk en andere omstandigheden 
moeten zij zich terugtrekken. Deze  personen krijgen het dinertje als dank voor hun 
inzet aangeboden. Zo gaat ook een derde werkgroeplid vertrekken, dit door verhuizing 
naar elders in het land. 

13. Grachtenfestival.  
Ook dit jaar organiseerde het Grachtenfestival samen met Amnesty International een 
concert in de sfeervol ingerichte tuin van Amnesty Amsterdam op 22 augustus jl. Er 
werden twee concerten gegeven door het Ragazze Kwartet. Zowel de bezoekers als de 
organisatie en hun vrijwilligers (waaronder ook 3 werkgroepleden uit Haarlem) 
konden achteraf terugkijken op een zeer geslaagd festival. Voor herhaling vatbaar dus. 
 

 
 
Tiny Ribbens 
Namens de werkgroep 004 Haarlem  

 
 
 


