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       Haarlem, 8 augustus 2012. 
   Groep Haarlem e.o. 

 

 

Jaarverslag 
periode september 2011 – september 2012. 

 

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 42 flexwerkers.  

In het afgelopen seizoen konden we 16 nieuwe leden c.q. flexwerkers welkom heten.  

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

De werkgroep vergaderde  9  keer bij één van de leden thuis.  

Op  7 juli 2012 sloten we het Amnestyseizoen af  met een hapje en drankje.  

De Nieuwjaarsborrel vond plaats op 7 januari 2012. 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. Er is inmiddels besloten dat we stoppen met de Nieuwjaarsborrel, aangezien 

veel leden  in de maand januari al zoveel verplichtingen hebben op dit gebied.  

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

afvaardiging aanwezig.  

 

Hieronder een overzicht van de subgroepen:  
1/Acties 

2/ Bibliotheek 

3/ Kerkengroep 

4/ Materialenbeheer 

5/ Pers 

6/ Scholengroepen (basis- en voortgezetonderwijs) 

7/ Schrijfgroep 

8/Standwerk en acties 

9/ Website 

 

Voorzitter Amnestygroep Haarlem e.o. 
De voorzitter is zo veel mogelijk aanwezig bij de landelijke acties waarvoor de groep zich heeft 

ingeschreven. Alle belangrijke binnengekomen post wordt door hem per e-mail aan de groepsleden en 

flexwerkers doorgegeven. De voorzitter stuurt verder aanmeldingen van nieuwe leden door naar de 

secretaris, zodat deze uitgebreid over de groep geïnformeerd kunnen worden. Voor algemene 

informatie verwijzen we mensen naar onze website. Ook de ledenlijst wordt door de voorzitter 

bijgehouden en na een wijziging doorgestuurd naar onze leden/flexwerkers. Verder worden jaarlijkse 

controlelijsten en enquêtes uit Amsterdam 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 

2011-2012; Het voorbereiden van agenda’s voor de groepsvergaderingen; Het verwerken van de in- en 

uitgaande stukken; Het doorgeven van belangrijke informatie aan leden/flexwerkers; Het maken van 

draaiboeken voor activiteiten en het jaarverslag. Het persoonlijk informeren van geïnteresseerden over  
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onze groep.  De taak van het notuleren van de groepsvergaderingen + bijbehorende actiepunten heeft 

een ander groepslid op zich genomen. In september 2012 zal er opnieuw een wisseling van de wacht 

op dit punt moeten plaatsvinden. 

 

Financiën 
De penningmeester meldt het volgende: De penningmeester en secretaris hebben een gesprek gehad 

met het hoofd financiën van AI Nederland in Amsterdam m.b.t. de overstap van ING naar Rabobank 

Haarlem e.o. en over andere financiële zaken. 

Door de inzet van velen: coördinatoren, wijkhoofden en collectanten is de jaarlijkse Amnestycollecte 

weer een succes geworden. In februari 2012 is in Haarlem e.o. €  23.444,08 (2011: € 29.503,81) 

opgehaald. Met het oog op de financiële crisis een mooi resultaat door de inzet van ruim 300 

vrijwilligers, waaronder veel groepsleden. Aangezien onze werkgroep doorlopend rekeningen voor 

onze activiteiten ontvangt, hebben wij doorlopend behoefte aan geld. Met Amnesty International 

Nederland is dan ook de afspraak gemaakt, dat wij een beroep kunnen doen op 25% van de totale 

opbrengst van de collecte, als wij daar behoefte aan hebben. Je kunt dus zeggen dat wij een soort 

rekening-courantverhouding met Amnesty Nederland hebben. We zijn daardoor in de toekomst minder 

afhankelijk van de daadwerkelijke uitkering. De opbrengsten uit de collecte blijven natuurlijk hard 

nodig om ons noodzakelijke werk voort te kunnen zetten ook in nationaal en internationaal verband. 

Dat gedeelte van de collecteopbrengsten, dat aan de groep toekomt, maar niet nodig is voor onze eigen 

activiteiten wordt aan Amnesty Nederland afgedragen. Over 2011 € 5,875,95. Iets waar we best trots 

op mogen zijn. Per kalenderjaar wordt een financieelverslag opgesteld. Zoals gebruikelijk is het 

financieelverslag over 2011 weer door twee werkgroepleden gecontroleerd en is de administratie 

akkoord bevonden. 

 

Bibliotheekactiviteiten  
Afgelopen jaar heeft de Amnestygroep eenmaal per maand met een stand in de Bibliotheek Schalkwijk 

gestaan (start oktober). De bezoekers konden daar een petitielijst tekenen van de landelijke actie van 

dat moment en/of Amnestyartikelen kopen. Ook konden er vragen gesteld worden aan de standwerkers 

over de acties en andere Amnesty aangelegenheden. De Amnestyspullen kunnen in de Bieb 

opgeslagen worden. Er zal een poster gemaakt worden waarop data  en tijden van de Amnestystand 

worden aangegeven. Het standwerk verloopt goed. 

 

Kerkengroep  
Deze groep bestaat uit 4 personen. Met de kerken zelf 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 Grote of Sint Bavokerk op zaterdagen met een stand staan om actie te voeren. 
Afgelopen jaar zijn daar redelijk veel handtekeningen voor diverse acties verzameld. 

Bij de Ontmoetingskerk heeft een ” wisseling van de wacht” plaats gevonden. Met de huidige 

contactpersoon zijn inmiddels duidelijke afspraken gemaakt. 

 

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

binnengekomen of via het landelijk secretariaat. 

 

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.  
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Onderwijs/Basisscholen  
Ondanks het komen en gaan van een aantal basisscholenwerkers bestaat deze groep nu uit 8 personen. 

Alle basisscholen in Haarlem, Bloemendaal, Overveen, Heemstede/Aerdenhout zijn en Spaarndam zo 

veel mogelijk benaderd.  Er heeft zich zelfs ook een scholenwerker aangemeld voor de gemeente 

Castricum. Zij wordt waar nodig ondersteund door de scholengroep Haarlem. 

De coördinator houdt een totaaloverzicht bij van alle verslagen van scholenwerkers van de benaderde 

scholen. Zij maakt ook deel uit van de Adviesgroep Scholenwerk van Amnesty Nederland en vult de 

jaarlijkse enquête m.b.t. het basisonderwijs in voor de Eenheid Educatie te Amsterdam. 

Bij de bezochte scholen werd voor groep 8 het lespakket “De KinderrechtenReis” aangeboden en 

toegelicht. Dit pakket 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. Er is overleg geweest met het hoofd van 

Eenheid Educatie in Amsterdam over het lesmateriaal en hierover zijn afspraken gemaakt. Naast dit  

lespakket werd ook de DVD van Klokhuis over mensenrechten bij de scholen afgegeven. Bij deze 

activiteit kunnen kinderen rechtstreeks een groet ter bemoediging toesturen aan één van de 

gevangenen die in de groetenlijst vermeld staan. 

N.a.v. de gehouden mensenrechtententoonstelling in het Noord Hollands Archief (NHA) voor 

basisschoolleerlingen kwamen 2 leerlingen van 2 deelnemende scholen in aanmerking voor een prijs. 

Zij hadden de 10-vragenlijst over de tentoonstelling goed ingevuld. De Amnesty prijzen werden in het 

bijzijn van de pers aan de desbetreffende leerlingen overhandigd door respectievelijk  een bestuurslid 

van het NHA en de coördinator van het basisscholenwerk. 

Dit jaar heeft ook een vluchteling uit Ethiopië op één van de scholen zijn vluchtverhaal verteld. Dit 

was een zeer indrukwekkende en leerzame ervaring voor de desbetreffende leerlingen van groep 8. 

 

Onderwijs/Voortgezetonderwijs.  
Deze subgroep bestaat uit 3 scholenwerkers. Er wordt op de  desbetreffende scholen jaarlijks 

gastlessen gegeven, waarbij bekendheid en betrokkenheid met het werk van Amnesty International het 

hoofddoel is. Afgelopen jaar werden er 14 scholen benaderd van V.M.B.O. tot en met Hogeschool.  

Op 8 scholen werd les gegeven en daarmee 750 leerlingen bereikt. Op 1 school voorlichting Mas aan 

54 leerlingen gegeven. Een middelbare scholiere heeft zich opgegeven als flexwerker bij de groep. 

 

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 en daaraan gehoor gegeven. 

 

Schrijfgroep. 
Deze subgroep telde afgelopen jaar 12 leden. Jammer genoeg moesten, door voor hen moverende 

redenen, 4 leden zich terugtrekken. Er wordt nu naarstig gezocht naar nieuwe leden die zich ook voor 

de schrijfgroep willen inzetten. 

De schrijfgroepsleden staan bij Amnesty Nederland ingeschreven op de volgende DAF -dossiers:  

DAF 02/06 Verenigde Staten, DAF 03/09 Zuidelijk Afrika en DAF 05/11 Zuid Azie. De DAF’s 

worden bijgehouden door landenmedewerkers. Dit zijn vrijwilligers van de afdeling Landen. Zij 

werken doorgaans vanuit huis. Bij sommige DAF’s is het aanbod beperkt. Men is afhankelijk van het 

aanbod uit Londen. Met algemene vragen over het DAF en/of acties kan de groep terecht bij Amnesty 

Nederland of bij de desbetreffende landenmedewerker. De groepen mogen zelf weten welke acties ze 

oppakken uit het DAF. 

In de afgelopen periode zijn er 12 schrijfacties geweest, waarvan de meeste over Woza en andere 

activisten in Zimbabwe en dreigende executies in de VS en India. 

Alle schrijfgroepsleden zijn gevraagd een kleine enquête in te vullen. Met de uit de enquête gehaalde 

resultaten zal de coördinator zo mogelijk rekening houden.  

 

 

 



 

4 

 

Schrijven voor Amnesty 
Er is al een paar jaar geen speciale schrijfgroep meer namens onze werkgroep. Ons secretariaat 

voorziet alleen nog één groepje in Overveen van brieven die maandelijks naar de desbetreffende 

contactpersoon wordt toegestuurd. 

 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 verzorgde afgelopen seizoen de standbezetting voor alle Amnestyactiviteiten  waar 

nodig. Voor het komende seizoen gaan 2 leden de standbezetting verzorgen. Gezien de vele acties van 

de groep is dit wel belangrijk.  

 

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

informatie van de groep wordt hierop vermeld, zie www.haarlem.amnesty.nl. Na ruim 15 jaar lid te 

zijn geweest van de landelijke internetgroep heeft Andries Tieleman dit jaar besloten hiermee te 

stoppen. De internetgroep heeft na een minder actieve periode een doorstart gemaakt met assistentie 

van het landelijk secretariaat. De landelijke internetgroep heeft tot doel om lokale webmasters te 

ondersteunen bij hun werk met advies, templates en handleidingen. Alle informatie is te vinden op 

www.internetgroep.amnesty.nl. 

  

Extra activiteiten van de werkgroep. 
1. Er wordt op alle activiteiten, aangeboden door AI Nederland, ingeschreven.  

 

2. Overdracht Amnestyarchief Haarlem naar Noord Hollands Archief, Haarlem. 

(NHA). Onze voorzitter, die tevens jarenlang ons papieren Amnesty-archief bij hem op zolder 

heeft bewaard, heeft dit archief kunnen overdragen aan het NHA. Voor overname van ons 

digitale archief is men jammer genoeg nog niet zover. Men zal aangeven wanneer het tijdstip 

daar is om dit gedeelte van ons archief eveneens bij hen onder te brengen. 

 

3. 55+beurs Haarlem vanaf 20 t/m 23 oktober 2011 
Locatie: Kennemerhal te Haarlem. De actie is succesvol verlopen en voor herhaling vatbaar. 

 

4. Actie Marokkoweek in Haarlem. 
Dit jaar werd onze groep uitgenodigd om met een stand deel te nemen aan een Marokko-

avond. Twee leden hebben zich hiervoor ingezet. Ondanks de volle zaal hadden de 

Marokkaanse Nederlanders weinig belangstelling voor onze stand. Toch hebben we door een 

aantal mensen aan te spreken nog wel handtekeningen voor onze actie kunnen verzamelen. Al 

met al besloten we, gezien het teleurstellende resultaat, hier volgend jaar geen vervolg aan te 

geven. 

 

5. 10-decemberactie 2011.  
Voor het eerst startten en eindigden we dit jaar met de fakkeltocht bij de Lutherse Kerk. Dit 

beviel de organisatie achteraf goed dus wellicht zullen we deze fakkelroute (die hier en daar 

wat aangepast moet worden) ook de volgende keer weer oppakken. Eveneens werd er  dit jaar 

weer een goed inhoudelijk programma in de Lutherse kerk neergezet. Na een welkomstwoord 

door onze voorzitter hield Eduard Nazarski, directeur Amnesty Nederland, een toespraak over 

50 jaar Amnesty International en 45 jaar Amnestygroep Haarlem en vroeg hij aandacht voor 

de lopende actie en citatententoonstelling. Hierna was er een muzikaal intermezzo door duo 

Rosie & Jo, bestaande uit Jorinde Kuiper - zangeres en Daniel Roser – pianist. Zij brachten het 

prachtige lied “I shall be released” geschreven door Bob Dylan. Daarna droeg onze 

stadsdichter Sylvia Hubers de Nederlandse vertaling van dit lied voor. De organisatie kon ook 

dit jaar weer terugkijken op een zeer geslaagde en zinvolle activiteit. 

http://www.haarlem.amnesty.nl/
http://www.internetgroep.amnesty.nl/
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6. Collecte 2011.  
Het was dit jaar de 10

e
 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 2012 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 Brinkmann de start van de kick-off ingezet. De officiële aftrap werd gedaan 

door de bestuursvoorzitter Ila Kasem van Amnesty Nederland met een goede speech. Hij 

kreeg hierbij muzikale ondersteuning van de Haarlemse  theatermaker Steven de Jong. Door 

de aanwezige pers werd er later in de Haarlemse kranten heel wat aandacht aan besteed. Voor 

de collecte-opbrengst Haarlem zie de rubriek financiën elders in dit verslag. Overigens leuk te 

ervaren dat een werkgroep uit de Achterhoek (via AI Nederland) bij ons informatie heeft 

opgevraagd over het organiseren van een kick-off. Die info hebben we met plezier, d.m.v. 

toezending van ons draaiboek, doorgegeven. 

 

7. Bevrijdingspop 5 mei 2012.  
Twee van de groepsleden neemt de organisatie van deze activiteit op zich. Men maakt gebruik 

van het reeds bestaande draaiboek. De activiteit verliep succesvol. 

  

8. Houtfestival 19 juni 2012. 
 Dit jaar heeft de groep niet aan dit festival mee kunnen doen omdat er jammer genoeg op dat 

moment geen landelijke actie voorhanden was. 

 

9. Groetenactie. 
Jaarlijks ontvangt de groep een groetenlijst voor jongeren en volwassenen van AI Nederland.  

Dit jaar zijn er in diverse kerken en scholen namen en adressen van gevangenen uitgedeeld om 

rechtstreeks een kaart naar hen toe te sturen. 

 

10. Actie Mensenrechten Nederland.   
Onze groep is door AI Nederland benaderd om mee te werken aan deze actie. Inmiddels 

hebben een aantal groepsleden hiervoor een commissie gevormd en een aantal ideeën voor 

2012 en 2013 naar voren gebracht. Dave Hardy (van AI Nederland)  heeft de commissieleden, 

tijdens een brainstormavond, persoonlijk geïnformeerd over het hoe en waarom van deze 

activiteit, wat zeer werd gewaardeerd. Tijdens onze vergadering in september a.s. zal hij de 

leden/flexwerkers (die dat op prijs stellen)  eveneens van informatie over dit project voorzien. 

In een draaiboek worden alle ideeën e.d. vastgelegd. Zodra één van de  ideeën  vaste vormen 

heeft aangenomen wordt de groep hierover geïnformeerd. 

 

11. Internationale Vrouwendag 8 maart 2012 
Afgelopen jaar werden we uitgenodigd door  de St. De Brugmakers in Haarlem om met een 

stand te komen in de “Heeren Sociëteit Vereeniging Haarlem”. Twee leden hebben hieraan 

gehoor gegeven. Was op zich een zinvolle avond. Er werden handtekeningen verzameld. Het 

bleek achteraf wel te kort dag om in het al bestaande programma extra aandacht voor Amnesty 

te vragen. Daarom ook afgesproken met de organisatie dat we  hier volgend jaar opnieuw bij 

betrokken te willen worden maar dan wel vroegtijdig duidelijk afspraken maken m.b.t. de 

bijdrage van Amnesty. 

 

Tiny Ribbens 

Secretaris. 

 

 


