
 

   Haarlem, 8 september 2011.
   Groep 004 Haarlem e.o.

Jaarverslag
periode september 2010 – september 2011.

Aan: de  leden/flexwerkers van de Amnestygroep Haarlem e.o.

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

De groep.

Op dit moment bestaat de Amnestygroep Haarlem e.o. uit 31 werkgroepleden en 38 

flexwerkers. In het afgelopen seizoen konden we 14  nieuwe leden c.q. flexwerkers welkom 

heten. Jammer genoeg moesten we, door voor hen moverende redenen, van 9 leden afscheid 

nemen. De werkgroep vergaderde in die periode 10 keer bij één van de leden thuis. 

Op  2 september 2010 startten we het Amnestyseizoen met een hapje en drankje. De 

Nieuwjaarsborrel vond plaats op 8 januari 2011. Beide activiteiten werden gehouden bij één 

van onze leden en opnieuw als zeer geslaagd ervaren vooral ook omdat men elkaar hier op 

een andere manier kan leren kennen. 

Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester is bij elke vergadering van iedere subgroep 

een afvaardiging aanwezig. 

Hieronder de subgroepen die in de werkgroep Haarlem e.o. zijn vertegenwoordigd:  

1/ Schrijfgroep,

2/ Bibliotheek,

3/ Kerkengroep,

4/ Website,

5/ Scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs),

6/ Pers,

7/ Materialenbeheer,

8/ Standwerk en acties.

Contactpersoon/voorzitter.

Alle belangrijke binnengekomen post wordt door hem per e-mail aan de groepsleden 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. Van de papieren groepsfolder 

hebben we afscheid genomen. We verwijzen de mensen voor extra informatie naar onze 

website.

Indien gevraagd worden actieposters door hem aangepast. Tevens bezoekt de voorzitter de 

Nieuwjaarsborrel (met aangemelde werkgroepleden) van AI Nederland. Algemene 

enquêtelijsten uit A’dam worden door hem namens de groep ingevuld. De voorzitter bezoekt 

zo veel mogelijk de landelijke en regionale vergaderingen.

Secretaris

De activiteiten van de secretaris afgelopen jaar: Het maken van een vergader en actiedata- 

overzicht 2010-2011; Het voorbereiden van agenda’s voor de groepsvergaderingen; Het 
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verwerken van de in- en uitgaande stukken; Het doorgeven van belangrijke informatie aan 

leden/flexwerkers; Het maken van draaiboeken voor activiteiten en het jaarverslag. Waar 

nodig werd de contactpersoon ondersteund. De notulen + bijbehorende actiepunten heeft de 

secretaris afgelopen jaar mogen doorschuiven naar een ander groepslid, die deze taak op een 

prima manier heeft vervuld. 

Financiën

De 247 collectanten in Haarlem hebben dit jaar tijdens de  jaarlijkse Amnestycollecte weer 

een prachtig bedrag met elkaar opgehaald nl. € 26.470,27.  Opnieuw een geweldig  resultaat. 

In juni 2011 is daarvoor 25% van de totale opbrengst Haarlem bijgeschreven op onze 

rekening.  In het kader van het 50 jarig bestaan van Amnesty International en het 45 jarig 

jubileum van de Amnestygroep Haarlem e.o. heeft onze groep dit jaar van de Rabobank 

Haarlem en Omstreken een mooi sponsorbedrag gekregen ter ondersteuning van de 

organisatie en opening van de Amnestytentoonstelling in het Noord-Hollands Archief in 

Haarlem. De financiële afwikkeling van deze activiteit is hierdoor positief uitgevallen. We 

hebben o.a. in dit verband persoonlijk contact gehad met het hoofd afd. financiën van 

Amnesty Nederland met de vraag of wij van bank mogen veranderen ten gunste van 

genoemde bank. De kans is zeer wel aanwezig dat dit gaat gebeuren. 

De rentemeerrekening bij ING is opgeheven. De rente van alle groepen in Nederland zal 

vanaf dit jaar op een gezamenlijke rekening van AI Nederland gezet worden. Hiervan kan 

men als groep, indien nodig, geld aanvragen. 

De voorraadlijsten en afdracht standwerk werden ook dit jaar met het materiaalbeheer 

afgestemd. Zoals gebruikelijk heeft kascontrole door twee werkgroepleden over het 

kalenderjaar 2010 plaatsgevonden en is de administratie akkoord bevonden. 

Bibliotheekactiviteiten 

We hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van het standwerk in de Bibliotheek in 

Haarlem Noord. Op die locatie was  men gestart met het idee daar te kunnen blijven als er 

voldoende belangstelling zou bestaan. De bezoekers konden daar een petitielijst tekenen van 

de landelijke actie van dat moment t.w. “Stop gedwongen huisuitzettingen in Kenia” en/of 

Amnesty- artikelen kopen.  Ook konden er vragen gesteld worden aan de standwerkers over 

acties en andere Amnesty aangelegenheden. Achteraf moesten de standleden constateren dat 

deze locatie niet echt succesvol genoeg was om dit werk daar te blijven doen.

 Inmiddels hebben we contact gelegd met de bibliotheek in Schalkwijk en toestemming 

gekregen om daar maandelijks met een standje te staan om handtekeningen voor acties te 

verzamelen. Als we voldoende standwerkers bij elkaar hebben om dit werk op te pakken 

zullen we eenmaal per maand in deze bibliotheek aanwezig zijn om actie te voeren.

 

Kerkengroep 
Deze groep bestaat uit 2 personen. Met de kerken in Haarlem e.o. is weinig contact.

Dat komt voornamelijk doordat de meeste kerken te weinig vrijwilligers hebben om 

naast hun eigen activiteiten zich ook nog in te zetten voor Amnesty. Sommige kerken doen wel mee 

aan acties via Kerk in Aktie, waar Amnesty  landelijk mee samenwerkt. Ook mogen we meerdere 

malen per jaar in de St. Bavo op zaterdagen met een stand staan om

actie te voeren.

Ledenwerving

Tijdens grote activiteiten. De meeste aanmeldingen zijn afgelopen jaar via onze website 

binnengekomen of via het landelijk secretariaat.
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Materiaalbeheer 

Amnesty verkoopartikelen e.d. lagen ook dit jaar weer bij één van onze werkgroepleden 

opgeslagen. Vanuit deze locatie werden ook de stands gecoördineerd om actie te voeren. 

De beheerder vraagt actie- en verkoopmaterialen aan. 

Onderwijs/Basisscholen 

Deze scholenwerkgroep bestaat uit 4 personen. Afgelopen jaar hebben 2 scholenwerkers zich 

door omstandigheden teruggetrokken en er zijn ook weer 2 nieuwe leden bijgekomen. Alle 

basisscholen in Haarlem, Bloemendaal, Overveen, Heemstede/Aerdenhout zijn zo veel 

mogelijk benaderd.  De coördinator houdt een totaaloverzicht bij van alle verslagen van de 

scholenwerkers van benaderde scholen. Zij maakt 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. Ook werden, in het kader van mensenrechteneducatie, 

alle basisscholen van bovengenoemde gemeentes aangeschreven om een bezoek te brengen 

met leerlingen van groep 8 aan de Amnestytentoonstelling in het Noord-Hollands Archief. 

Hieraan hebben een aantal scholen gehoor gegeven. Naast het bekijken van de affiche- en 

fototentoonstelling “Toen en Nu” werd ook de DVD van Klokhuis over mensenrechten 

getoond en moest men een 10-vragenlijst over de tentoonstelling invullen en inleveren bij 

Amnestyleden. Uit de goed ingevulde formulieren worden 6 winnaars getrokken die in 

september a.s. een Amnestyprijsje, in het bijzijn van de pers, in ontvangst mogen nemen.

 

Onderwijs/Voortgezetonderwijs. 

Deze subgroep bestaat uit 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 werden er 14 scholen benaderd en werden er 29 lessen gegeven 

op 8 verschillende scholen. De lessen werden o.a. gegeven m.b.v. internet, filmpjes, kranten 

(vrijlating Aung San Suu Kyl) en Reality Check of een les over de doodstraf, al naar voorkeur 

van de docent. Uitleg eventueel met DVD van de te tekenen petitielijst. Daarnaast is er op 3 

scholen een tentoonstelling geweest met als onderwerp de doodstraf en de Nigerdelta.

Ook hebben de 3 scholenwerkers het bijscholingscertificaat gehaald.

De directies van deze scholen werden ook aangeschreven om met hun leerlingen naar de 

Amnestytentoonstelling in het Noord-Hollands Archief te komen i.v.m. het 50-jarig jubileum 

van Amnesty International. Hierop is jammer genoeg niet gereageerd.

Pers

Ook dit jaar heeft onze persvoorlichter vanuit de groep het verzoek gekregen persberichten 

toe te sturen aan de media m.b.t. onze activiteiten. 

Schrijfgroep.

Deze subgroep telt nu 12 leden. De groep kwam afgelopen seizoen 4 keer bij elkaar. Van alle 

bijeenkomsten werd door de notulist een verslag gemaakt voor de schrijfgroepdeelnemers en 

ons eigen secretariaat. De schrijfgroep heeft afgelopen jaar gewerkt aan dossiers in Zuidelijk 

Afrika (Zimbabwe, Swaziland, Botswana, Namibië, Zuid Afrika), de VS en India. De acties 

werden aangereikt door de desbetreffende landenspecialist via de interne DAF (Digital Action 

File) van Amnesty. De coördinator van de schrijfgroep zorgt er voor dat alle informatie m.b.t. 

één van bovengenoemde landen bij het desbetreffende schrijfgroepslid komt. Vroeger was elk 

lid van de schrijfgroep verbonden aan een enkele (voorkeur) DAF. Nu heeft iedereen toegang 
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naar alle DAF’s waarvoor is ingeschreven. Op deze manier heeft men de mogelijkheid om 

ook voor andere landen mee te schrijven, in een minder drukke schrijfperiode van zijn/haar 

eigen DAF. Men kan hierdoor tevens op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.

Afgelopen jaar is er vooral in Zimbabwe geïnvesteerd. Er werd bijv. meegedaan aan 

bliksemacties tegen intimidatie van mensenrechtenactivisten, waarvan leden van WOZA 

(Woman of Zimbabwe Arise) en aan politieacties tegen burgers en hun huizen. Voor India 

waren er een aantal losse acties tegen de arrestaties zonder proces tegen minderjarige en 

mensenrechtenactivisten in conflictgebieden. Voor de VS hebben we aan een paar acties 

meegedaan o.a. over het jarenlang vasthouden van gevangenen op Guantánamo Bay zonder 

enige vorm van proces en voor onmenselijke behandeling tegen gevangenen in verband met 

Wikileaks. Vanaf september 2010 zijn er ong. 12 schrijfacties geweest waarvoor een brief of 

een kaart is verzonden aan verschillende instanties door één of meerdere schrijfgroepsleden.

 

Schrijven voor Amnesty

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

bij personen die daarom gevraagd hebben. Momenteel wordt, als uitzondering, één groepje in 

Overveen voorzien van brieven. Ons secretariaat haalt de maandelijkse de brieven van het 

internet en stuurt deze naar de contactpersoon van deze groep.

Leden en/of geïnteresseerden die de beschikking hebben over een computer verwijzen wij 

graag 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. Ze heeft ook een 

rondleiding voor Amnestygroepsleden georganiseerd in de Grote of St. Bavokerk. 

Dit werd als zeer interessant ervaren.

 

Website

De groep heeft een eigen website die bijgehouden wordt door onze webmasters. Alle 

belangrijke informatie van de werkgroep wordt hierop vermeld. Zie www.haarlem.amnesty.nl 

Afgelopen jaar moest de eerste webmaster om voor haar moverende redenen stoppen met de 

Amnestyactiviteiten. Deze taak is tijdelijk weer overgenomen door de tweede webmaster (de 

voorzitter). Sinds kort is er echter weer een tweede webmaster bijgekomen, zodat het werk 

kan worden verdeeld.

Onze voorzitter is ook lid van de landelijke internetgroep. Deze groep bestaat uit ongeveer 10 

leden. De groep is al een jaar niet bij elkaar geweest vanwege het wegvallen van de 

coördinatie door het secretariaat. In september zal er een voorstel worden gepresenteerd voor 

de toekomst van de internetgroep. De groep stelt zich tot taak lokale groepen te helpen met 

het opzetten van een website door templates te leveren, handleidingen en advies. Verder 

worden periodiek alle lokale websites beoordeeld of deze nog voldoen aan de minimale 

richtlijnen.

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. 

Extra activiteiten van de werkgroep.

1. Er wordt op alle activiteiten, die door AI Nederland worden aangeboden, in 

geschreven.  Omdat de groep Haarlem relatief groot is kunnen we veel acties tegelijk 

oppakken.
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2. 10-decemberactie 2010. Men had ook dit jaar ook weer een goed programma weten 

neer te zetten. Ondanks het druilerige weer verliep de fakkeltocht door de oude 

binnenstad,met de jaarlijkse ondersteuning van trommelmuziek, vlekkeloos. Een 

prima inhoudelijk programma in de Lutherse kerk met o.a. een optreden van 

burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem, mw Garance Reus-Deelder (bestuurslid 

van Amnesty Nederland met een mooie speech over het thema “brand een kaars in 

december” en verhalenvertelster Hanneke Berg uit Oijen bracht een paar 

indrukwekkende monologen over mensenrechtensituaties. Ze werd begeleid door 

jazzpianist Edwin Berg. De organisatie kon terugkijken op een zeer geslaagde en 

zinvolle activiteit.

3. Collecte 2011. Het was dit jaar de 9e keer dat er een landelijke collecte werd 

gehouden. De drie collectecoördinatoren (leden van de werkgroep Haarlem) hadden 

zich opnieuw voor de organisatie van de collecte 2011 opgegeven en hun 

wijkhoofden,  incl. de collectanten goed voorgelicht om met de collectebussen in 

Haarlem op pad te gaan. Net als vorig jaar werd vanuit Grand Café Brinkman de start 

van de kick-off ingezet. De officiële aftrap was op de Grote Markt in Haarlem en werd 

naast een spreker uit eigen “huis” ondersteund door het Haarlemse duo Speelman & 

Speelman. Na dit startsein konden de 247 collectanten een hele week op pad voor 

Amnesty, hetgeen ook dit jaar weer resulteerde in een prachtige opbrengst. 

4. De Amnestygroep Haarlem heeft meegedaan aan o.a. de landelijke actie “Eerlijke 

bankwijzer”. Namens de groep Haarlem hebben twee groepsleden het rapport van de 

Eerlijke Bankwijzer aangeboden aan de Rabobank Haarlem en Omstreken. De heren 

F.W. Mulder (Directievoorzitter) en G.F. Boon (manager Coöperatie/MVO 

coördinator) van deze bank namen het rapport in ontvangst. De heer Mulder heeft het 

beleid van de bank kort toegelicht en vertelde dat de Rabobank in dialoog wil blijven 

met de bedrijven waarin ze investeren. Hij zei ook dat de Rabobank, indien de 

bedrijven geen verbetering tonen, daaraan conclusies zal verbinden, maar dat is een 

laatste middel. De Rabobank investeert in twee van de drie bedrijven die zijn 

onderzocht in het rapport en scoort qua beleid voor beide een 3 (matig). Als afsluiting 

van het bezoek werd er nog een foto van de overhandiging van het rapport gemaakt. 

Deze is terug te vinden in het archief van de groep.

5. Bevrijdingspop 5 mei 2011. Een van de nieuwe groepsleden neemt de organisatie van 

deze activiteit op zich. Ze maakt gebruik van het reeds bestaande draaiboek. De 

activiteit verliep succesvol. 

6. Amnestytentoonstelling in het Noord-Hollands Archief in Haarlem vanaf 28 mei t/m 

1 juli 2011.  Op vrijdag 27 mei 2011 maakten een kleine honderd genodigden gebruik 

van de uitnodiging van de Amnestygroep Haarlem om naar de opening van de 

Amnesty jubileumtentoonstelling te komen. De gasten werden buiten bij het Noord-

Hollands Archief te Haarlem verwelkomd door het Haarlems Straatorkest waardoor 

een gezellig sfeertje ontstond. Voorzitter Andries Tieleman opende om 17.00 uur het 

programma en heette alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens las stadsdichter 

Sylvia Hubers haar, speciaal voor Amnesty gemaakte, gedicht voor. Aansluitend blikte 

Harm Noordhof, bestuurslid van Amnesty Nederland,  terug op 50 jaar Amnesty 

International en het 45 jarig bestaan van de Amnestygroep Haarlem. Burgemeester 

Marianne Heeremans van Heemstede zette daarna Hans de Bruin, ook uit Heemstede, 
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in het zonnetje. Hij was nl. één van de oprichters van de Amnestygroep Haarlem en 

nog steeds enigszins betrokken bij de groep Haarlem e.o. Een mooi strak ontworpen 

zilveren kandelaar werd hem overhandigd waarin een bedanktekst van Amnesty in de 

voet gegraveerd stond. Hierna gaf Tieleman een toelichting op de door Harry Guiot 

(Medisch Microbioloog/beeldend kunstenaar) gemaakte 4 meter hoge Amnestykaars, 

De kaars en prikkeldraad zijn het symbool van Amnesty. Het prikkeldraad staat voor 

gevangenschap. De kaars symboliseert de hoop, licht, het leven. Op de kaars staat in 

drie talen het Chinese gezegde en dé boodschap van Amnesty geschreven:” het is beter 

een kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken. Na deze toelichting werd door 

burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal op een ludieke wijze de kaars 

onthuld. Onder luid applaus van de aanwezigen werd de kaarsvlam aangedaan en was 

de opening van de  jubileumtentoonstelling een feit. Alle gastsprekers, aanwezigen en 

Amnesty vrijwilligers voor en achter de schermen werden bedankt voor hun bijdragen, 

waarna men met een looproute in de hand de mooie en informatieve tentoonstelling 

kon bekijken. In het inpandige cafeetje was er nog een gezellig samenzijn met een 

hapje en drankje. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde opening van haar 

tentoonstelling. Dit jaar wordt tevens het archief van onze groep overgedragen aan het 

Noord-Hollands Archief.

7. Interviews:  

7.1 Dit jaar heeft Amnesty Nederland onze secretaris gevraagd haar medewerking te 

verlenen aan een interview ter ere van het vijftigjarig bestaan van Amnesty. Er zijn 21 

interviews gedaan bij leden tussen de 10 en 84 jaar. Het waren mensen die heel actief, 

een beetje actief of helemaal niet actief waren voor Amnesty, maar ze hadden gemeen 

dat ze allemaal lid waren en de organisatie een warm hart toedroegen. Alle interviews 

bij elkaar hebben een prachtig geheel opgeleverd dat was te bewonderen op de 

jubileumwebsite: www.50jaar.amnesty.nl (onder het kopje “Getuigenissen”). Bij het 

jubileumevenement op 28 mei 2011 in Pakhuis de Zwijger in A’dam werden alle 

portretten tentoongesteld. De expositie kon later door de lokale Amnestygroepen 

ingehuurd worden.

7.2 Tevens heeft, in het kader van het 45 jarig bestaan van Amnesty Haarlem, onze 

voorzitter samen met Hans de Bruin (één van de oprichters van de Amnestygroep 

Haarlem) een interview gegeven aan het Dagblad van Haarlem. Hierin werd uitgebreid 

ingegaan op de Amnestyactiviteiten van “toen en nu”. Hierin werd ook nog eens 

duidelijk aangegeven dat de Amnestytentoonstelling in het Noord-Hollands Archief in 

Haarlem te bezichtigen was van 28 mei t/m 1 juli 2011.

8. 5 juni informatiemarkt/vrijwilligersmarkt. Initiatief van de Gemeente Haarlem en 

werd georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.  Zo’n 40 non-profit 

organisaties uit Haarlem deden hieraan mee, waaronder Amnesty. Tijdens deze markt 

kregen we de gelegenheid om vrijwilligers te werven. Er werden hiervoor posters en 

aanmeldformulieren ontworpen. Het was een prima dag voor het inzamelen van 

handtekeningen voor de desbetreffende actie maar jammer genoeg geen nieuwe 

groepsleden mogen noteren. Achteraf hebben we een enquêteformulier met onze 

ervaringen van die dag ingevuld.

9. Bezoek Secretariaat Amsterdam. Op 29 juni 2011 werd het hoofdkantoor in 

Amsterdam door 3 groepsleden bezocht om heel gericht met een aantal mensen daar te 

spreken. De contactpersoon hiervoor in Amsterdam had alles goed geregeld en we 
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werden gastvrij ontvangen. We kregen tevens een rondleiding door het gebouw en 

tussen de middag een lunch aangeboden. Dit alles werd als een zinvol bezoek 

beschouwd. 

10. Petitielijsten. Bij alle activiteiten werden afgelopen jaar voor de volgende 

personen/groeperingen actie gevoerd en handtekeningen verzameld: “Stop 

discriminatie van Romakinderen op Slowaakse scholen” en  “Steun de vervolgde 

schrijvers in China”. 

11. Een paar werkgroepleden hebben de regiodag bezocht. Conclusie: een aanrader voor 

iedereen om hier naar toe te gaan. Informatie voor de groep meegekregen.

12. Introductiedagen 2011.  Een aantal nieuwe groepsleden hebben hieraan 

deelgenomen. De deelnemers waren enthousiast en als zeer leerzaam ervaren.

Hieronder activiteiten die dit jaar niet konden doorgegaan.

• Houtfestival juni 2011. 

De groep heeft er voor gekozen dit jaar niet aan het festival mee te doen.  Als extra op 

de gebruikelijke activiteiten van dit seizoen werd veel tijd en menskracht gestoken in 

onze 45-jarig jubileumtentoonstelling; de informatiemarkt en in okt. ook aan de 

55+beurs (4 dagen). Daarnaast was het Millenniumplein komen te vervallen waar we 

als groep steeds konden staan met andere goede doelenorganisaties. 

• Groetenactie. Jaarlijks ontvangt de groep een groetenlijst voor jongeren en 

volwassenen van AI Nederland.  Dit jaar is men jammer genoeg niet in de gelegenheid 

geweest hieraan mee te doen.

• Internationale Vrouwendag 8 maart 2011.Afgelopen jaar niet aan meegedaan 

aangezien hiervoor geen kartrekker binnen de groep te vinden was. Er is een 

draaiboek, dus … meldt je aan als je dit punt kan oppakken.

• Op de succesvolle Mensenrechtenwandeling 2010 is jammer genoeg geen vervolg 

gekomen. Er waren te weinig mensen te vinden die dit organisatorisch konden 

trekken.

Tiny Ribbens

Secretaris 
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