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       Haarlem, augustus 2010. 
   Groep 004 Haarlem 

 
 

Jaarverslag 
periode september 2009 – september 2010. 

 
Aan: de  leden/flexwerkers van de Amnestygroep Haarlem.  

Amnesty Int. Nederland Amsterdam en Amnesty Int. regio Noord Holland. 
 

Op dit moment bestaat de Amnestygroep Haarlem uit 29 werkgroepleden en 35 flexwerkers. 
De werkgroep. 

In het afgelopen seizoen konden we 13  nieuwe leden c.q. flexwerkers welkom heten. 
Jammer genoeg moesten we, om voor hen moverende redenen, van 6 leden/flexwerkers 
afscheid nemen. De werkgroep vergaderde in die periode 10 keer bij één van de leden thuis. 
Op 4 september 2009 startten we het Amnestyseizoen met een hapje en drankje. De 
Nieuwjaarsborrel vond plaats op 15 januari 2010. Beide activiteiten werden gehouden bij één 
van onze leden en als zeer geslaagd ervaren vooral ook omdat men elkaar hier op een andere 
manier kan leren kennen.  
Naast de voorzitter en de secretaris is bij elke vergadering van iedere subgroep een 
afvaardiging aanwezig.  
Hieronder volgen de subgroepen die in de werkgroep Haarlem zijn vertegenwoordigd:   
1/ Schrijfgroep, 
2/ Bibliotheek, 
3/ Kerkengroep, 
4/ Website, 
5/ Scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs), 
6/ Pers, 
7/ Materialenbeheer, 
8/ Standwerk en acties. 
 
Geschokt en verdrietig moesten we op 22 januari 2010 definitief afscheid nemen van onze 
voormalig voorzitter Toon van Os. Na een indrukwekkende uitvaartdienst in de RK 
Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt in Overveen is Toon in het bijzijn van heel veel 
dierbaren en Amnestyleden, zowel plaatselijk, als uit de regio en van het secretariaat in 
Amsterdam naar de RK begraafplaats Adelbert in Bloemendaal gebracht. Veel groepsleden/ 
flexwerkers hebben gelukkig veel mooie herinneringen aan Toon om met elkaar delen. 
 

Alle belangrijke binnengekomen post wordt door hem per e-mail aan werkgroepleden en 
flexwerkers doorgegeven. Nieuwe leden worden uitgebreid over de werkgroep geïnformeerd 
door de contactpersoon of secretaris. De ledenlijst wordt door de contactpersoon bijgehouden 
en na een wijziging doorgestuurd naar onze leden/flexwerkers. De groepsfolder,  posters en 
flyers worden zo nodig door hem aangepast. De werkgroep geeft haar fiat alvorens deze bij 
een Copy Shop worden vermenigvuldigd. Tevens bezoekt de voorzitter de Nieuwjaarsborrel 
(met aangemelde werkgroepleden) van AI Nederland. Algemene enquêtelijsten uit A’dam 
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worden door hem namens de groep ingevuld. De voorzitter bezoekt zo veel mogelijk de 
landelijke en regionale vergaderingen. 
 

De taken van de secretaris zijn het maken van: 
Secretaris 

- verslagen en de agenda’s van de vergaderingen, 
- de draaiboeken voor acties,  
- een uitgebreide actiepuntenlijst,  
- het jaarverslag en waar nodig wordt de contactpersoon ondersteund. 
 

Het begint een goede traditie te worden dat de jaarlijkse Amnestycollecte weer meer opbracht 
dan het jaar ervoor. In februari 2010 is in Haarlem meer dan € 27.000  opgehaald. Een heel 
mooi resultaat door de inzet van ruim 300 vrijwilligers, waaronder veel groepsleden. Op 10 
juni 2010 is daarvoor 25% van de totale opbrengst Haarlem bijgeschreven op onze rekening. 
Inmiddels werkt Amnesty International Haarlem al ruim een jaar met internet bankieren van 
ING, wat goed verloopt. Naast de ING betaal- en spaarrekening wordt alleen nog gebruik 
gemaakt van een kas voor het bibliotheek- en standwerk. De voorraadlijsten en afdracht 
standwerk worden met het materiaalbeheer afgestemd. Zoals gebruikelijk heeft kascontrole 
door twee werkgroepleden over het kalenderjaar 2009 plaatsgevonden en is de administratie 
akkoord bevonden.  

Financiën 

 
Bibliotheekactiviteiten
Ook dit Amnestyseizoen stonden twee leden één zaterdag per maand met een stand in de 
Bibliotheek in Haarlem Noord. Op deze locatie is men een aantal maanden geleden begonnen. 

  

In de Centrale bibliotheek was er nl. geen goede plek meer voor handen vandaar dat men is 
uitgeweken naar Noord.  De bezoekers kunnen daar een petitielijst tekenen van de landelijke 
actie van dat moment t.w. “Stop gedwongen huisuitzettingen in Kenia” en/of Amnesty- 
artikelen kopen.  Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de standwerkers over acties en 
andere Amnesty aangelegenheden. De standleden willen nog even bekijken of deze locatie 
wel succesvol genoeg is om dit werk daar te blijven doen.  
 
Kerkengroep
Deze groep bestaat uit 2 personen. Alle kerken in Haarlem e.o. zijn dit jaar aangeschreven om 
te reageren op de vraag of men wel of niet aan Amnesty-acties kan/wil blijven deelnemen.  

  

De kerken hebben hierop amper gereageerd. Ons is bekend dat de meeste kerken te weinig 
vrijwilligers hebben om naast hun eigen activiteiten zich ook nog extra voor Amnesty in te 
zetten. Een aantal kerken doen wel mee aan de groetenactie en hebben dan veelal gelijktijdig 
een verkoopstand in de kerkhal. Afgelopen jaar heeft het bestuur van de Grote of St. Bavo ons 
laten weten dat men om organisatorische redenen geen toestemming meer kon geven voor de 
groetenactie van Amnesty tijdens de Kerstnachtdienst.  
 

Tijdens grote activiteiten. 
Ledenwerving 

 

Amnesty verkoopartikelen e.d. lagen ook dit jaar weer bij één van onze werkgroepleden 
opgeslagen. Vanuit deze locatie worden ook de stands gecoördineerd om actie te voeren. De 
beheerder vraagt actiemateriaal en verkoopmaterialen aan. Inmiddels zijn de “oude”vlaggen 
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vervangen voor nieuwe huisstijlvlaggen. De oude vlaggen zullen teruggestuurd worden naar 
Amnesty Nederland. 
 
Onderwijs/Basisscholen
Deze jonge scholenwerkgroep bestaat momenteel uit 4 personen. Afgelopen jaar hebben 2 
scholenwerkers zich teruggetrokken en zijn er 2 nieuwe leden bijgekomen. Alle basisscholen 
in Haarlem en Overveen zijn benaderd en er is besloten ons circuit uit te breiden met de 
plaatsen Bloemendaal en Heemstede/Aerdenhout. De coördinator houdt een totaaloverzicht 
bij van alle verslagen van benaderde scholen die binnenkomen van de scholenwerkers. Zij 
maakt inmiddels ook deel uit van de Adviesgroep scholenwerk van Amnesty Nederland. 

  

Er werd bij een groot aantal scholen voor groep 8 een nieuw lespakket aangeboden en 
toegelicht. Het lespakket “de KinderrechtenReis” is bedacht en uitgebracht door de Eenheid 
Educatie van Amnesty Nederland in Amsterdam en wordt in Haarlem e.o. gratis aan de 
scholen aangeboden. De scholen kunnen zelf bepalen wanneer er in het leerseizoen een les 
wordt gegeven. 
  
Onderwijs/Voortgezetonderwijs.
Deze subwerkgroep bestaat al jaren en beschikken inmiddels over 3 scholenwerkers 

  

Er wordt op de scholen jaarlijks gastlessen gegeven, waarbij bekendheid en betrokkenheid 
met het werk van Amnesty International het hoofddoel is. Afgelopen jaar deed men ook mee 
aan een filmproject/-festival en bij het Nova College wordt door een aantal docenten met een 
kleine tentoonstelling gewerkt. Veelal worden er ook handtekeningen verzameld voor de op 
dat moment geldende acties. Het blijft lastig om bij MBO-scholen binnen te komen. Ook 
hebben leerlingen van het Mendel College een schrijfmarathon georganiseerd. Deze was 
succesvol. Tevens was men aanwezig bij de finale van het Millennium Dodge in Haarlem. 
Deze actie viel wat tegen doordat er weinig bezoekers op afgekomen waren.  
 

Ook dit jaar heeft onze persvoorlichter persberichten van alle acties aan de  media toegestuurd 
en er werden tevens voor diverse landelijke acties radio interviews gegeven. Volgens de 
persvoorlichter werden praktisch alle ingezonden persberichten door de media opgepakt. 

Pers 

 

Deze subgroep telt nu 10 leden. De groep kwam afgelopen seizoen 4 keer bij elkaar. Van alle 
bijeenkomsten wordt door de voorzitter een verslag gemaakt voor de schrijfgroepdeelnemers 
en doorgestuurd naar het secretariaat Haarlem en Amsterdam. Een samenvatting van de 
lopende acties wordt op de website van Amnesty Haarlem gezet. Dit jaar zijn er nieuwe 
dossiers in A’dam opgevraagd. De schrijfgroep werkt nu aan dossiers  in Zuidelijk Afrika 
(Zimbabwe, Swaziland, Botswana, Namibië, Zuid Afrika), de VS, India en de Golfstaten 
(Iran, Irak, Jemen, Saoedi-Arabië). De acties worden aangereikt door de desbetreffende 
landenspecialist via de interne DAF (DIGITAL ACTION FILE) van Amnesty. 
De coördinator van elke werkgroep zorgt er voor dat alle informatie m.b.t. één van 
bovengenoemde landen bij de desbetreffende mensen van zijn subgroep komt. 

Schrijfgroep. 

Eén van de leden heeft alle activiteiten 2008/2009 van de schrijfgroep op papier gezet. Alle 
groepsleden/flexwerkers + Amnesty Nederland en de regiocoördinator NH hebben hiervan 
een exemplaar ontvangen. 
 

Er is geen speciale schrijfgroep meer namens onze werkgroep die de voorbeeldbrieven van 
internet haalt en met een aantal mensen in een ruimte gaat schrijven of de brieven bezorgen 

Schrijven voor Amnesty 
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bij de personen die daarom gevraagd hebben. De groep Heemstede, die dit punt afgelopen jaar 
ook namens Haarlem verzorgde, is jammer genoeg inmiddels opgeheven, dus ook die 
contacten zijn er niet meer. 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. 
 
Standwerk.

  

  Eén van onze leden verzorgt de standbezetting voor alle Amnestyactiviteiten  
waar nodig. Dit is een onmisbare factor bij de organisatie van acties. 

De werkgroep heeft een eigen website die bijgehouden wordt door onze nieuwe webmaster. 
Alle belangrijke informatie van de werkgroep wordt hierop vermeld. Onze site is inmiddels 
aangepast en voorzien van nieuwe foto’s en tekst. Zie 

Website 

www.haarlem.amnesty.nl   
Onze voorzitter is 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. Er was afgelopen jaar veel aandacht voor de nieuwe huisstijl. Deze zal zowel via het 
Content Management Systeem (Joomla) wordt aangeboden in de vorm van HTML templates 
voor groepen met bestaande websites.  
 

1. 10-decemberactie 2009:  Gebruikmakend van het bestaande draaiboek dit jaar ook 
weer een goed programma weten neer te zetten. De fakkeltocht verliep vlekkeloos. 
Een prima inhoudelijk programma in de Lutherse kerk met o.a. een optreden van de 
Stadsdichter van Haarlem Sylvia Huber; een muzikaal intermezzo van cellist Erik 
Dansen. Een bijdrage van burgemeester Bruijn van de gemeente Haarlemmerliede en 
een bijdrage van Harm Noordhof, bestuurslid van Amnesty Nederland over het thema 
“een menswaardig bestaan”. Ondanks het enigszins slechte weer kan de organisatie 
terugkijken op een geslaagde en zeer zinvolle activiteit. 

Extra activiteiten van de werkgroep. 

2. Collecte. Het was dit jaar de 8ste keer dat er een landelijke collecte werd gehouden. 
Honderden collectanten in Haarlem gingen op pad wat een prachtige opbrengst 
opleverde nl. ruim €  27.000,--. Drie collectecoördinatoren (leden van de werkgroep 
Haarlem) hadden zich voor de organisatie van de collecte 2010 opgegeven en hun 
wijkhoofden,  incl. de collectanten goed voorgelicht om met de collectebussen in 
Haarlem op pad te gaan. De aftrap hiervoor door de Haarlemmer Giel Beelen (Radio 
3FM-dj) en de aanwezigheid van bestuurslid Harm Noordhoff van Amnesty 
Nederland bleek een succes. Ook de start voorafgaande aan de Kick off vanuit Grand 
Café Brinkman is voor herhaling vatbaar. Het contact onderling was prima en met de 
landelijke promotor konden we het ook uitstekend vinden. Kortom 
het was wel weer veel werk maar, gezien het eindresultaat, een succesvolle actie. De 
media heeft veel aandacht aan deze activiteit besteed. 

3. De Amnestygroep Haarlem heeft meegedaan aan de landelijke Turkije-actie + de 
actie “Stop discriminatie – trek de Tweede Kamer over de streep”. Voor deze 
laatste actie zijn heel veel handtekeningen in Haarlem verzameld, vooral tijdens 
standwerk bij een evenement m.b.t. de Marokkoweek in het winkelcentrum 
Schalkwijk. 

4. Groetenactie. Jaarlijks ontvangt de groep een groetenlijst voor jongeren en 
volwassenen van AI Nederland.  De gegevens van ruim 60 gevangenen werden door 
een groepslid omgezet in een overzichtelijk uitdeelformulier met daarop de nodige 
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informatie om een groetenkaart te sturen aan de genoemde gevangene. Deze 
formulieren werden in diverse kerken en scholen uitgedeeld. 

5. Een paar werkgroepleden hebben de regiodag bezocht. Conclusie: een aanrader voor 
iedereen om hier naar toe te gaan. Informatie voor de groep meegekregen.. 

6. Gespreksavond met leden van het Antidiscriminatie Bureau Haarlem. Het gewenste 
resultaat is nog niet bereikt.  

7. Introductiedag 7 nov. 2009:  Nieuwe groepsleden hebben hieraan deelgenomen. De 
deelnemers waren enthousiast. omdat deze als zeer leerzaam werd ervaren.  

8. Webmasterdag op 14 november 2009. Bleek zeer zinvol, zeker voor onze nieuwe 
webmaster. 

9. Internationale Vrouwendag 8 maart 2010. 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. Jammer genoeg had de PvdA niet gereageerd op ons 
verzoek om gezamenlijk extra aandacht aan deze dag te geven. Het draaiboek wordt 
meegenomen naar 2011. 

10. Mensenrechtenwandeling 2010 (MRW). Na enige voorbereiding voor een opnieuw 
te organiseren MRW is er door de organisatie van de MRW Zuid-Holland en Noord-
Holland  besloten dit jaar de MRW niet door te laten gaan. Het is onduidelijk of dit 
volgend jaar nog een vervolg krijgt. 

11. Visitekaartjes. Er zijn visitekaartjes van de Amnestygroep gemaakt. Tijdens 
standwerk kan men, indien er naar gevraagd wordt, deze meegeven aan 
belangstellenden. 

12. Bevrijdingspop 5 mei 2010. Ruim van tevoren is men begonnen met het opzetten van 
een draaiboek. Twee nieuwe leden namen deel aan de organisatie. De activiteit met de 
verhuisdozen voor de actie “Stop gedwongen huisuitzettingen in Kenia” bleek een 
groot succes. Tevens zijn er veel handtekeningen voor de Kenia-actie verzameld.  

13. Afscheid wethouder van der Molen.  De cadeauopbrengst werd geschonken aan 
Amnesty. 

14. Interview: Drie leden van de groep Haarlem hebben op verzoek van een student van 
de Hoge school Utrecht uitgebreid gesproken over het werk van Amnesty voor het 
maken van een dossier hierover. De student heeft laten weten dat alle informatie goed 
was overgekomen en dat haar dossier zeer positief beoordeeld is.  

15. Haarlemmer Houtfestival op 20 juni 2010. Hiervoor is gebruik gemaakt van het 
bestaande draaiboek. De verhuisdozenactie werd opnieuw succesvol ingezet net als  
op 5 mei. Ook op deze dag zijn veel handtekeningen verzameld. 
 

 
Tiny Ribbens 
Secretaris  

 
 
 
 


