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Verslag vergadering LG 51 van 29 november 2016 
 
 
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Kelly, Johan, Roos, Christine, Dominic 

Verontschuldigd: Kathleen, Joyce 
 
2) Goedkeuring verslag oktober 2016: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Colombia: geen 
 

b) Amnesty in actie, voorbereid door Kelly: twee brieven: (a) Mexicaanse man verdwenen sinds 
2009; familie werd aangeraden ‘zich gedeinsd te houden en niets te ondernemen of ze 
zouden hetzelfde lot ondergaan’; dus niets gebeurd door politie; (b) man in Oezbekistan 
gemarteld en in gevangenis sinds 2006 na oneerlijke processen op beschuldiging van 
spionage. 

 
c) MENA en Israël / Palestina: geen info 

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon 17 december 2016 
i) Waar: in cafetaria van de Snuffel van 11 tot 22 uur. 
ii) Wie doet wat? Marc doet opzet vanaf 10.30 uur en blijft tot rond 17 uur, Kelly vanaf 

13.30 tot einde, M&M moeten vroeger weg  Johan ruimt op. 
iii) Johan zorgt voor kaarsen + kassa. 
iv) Marc spreekt af met Kathleen voor brieven, uitleg enz.  Marc zorgt voor kopies.  
v) Info doorgeven met sucessen van 2015. 
vi) Muzikale intermezzo in de namiddag (2 gitaren). 
vii) Hogescholen: Kathleen en Kelly hebben ze aangeschreven 
viii) Cases: Indonesië: leraar, Azerbejan: grafitie, Kameroen: sms, Turkije: advokaat,  

Malawi: albino, Egypte: fotojounalist, Iran: lid van Koerdische opositiegroep,  
Peru: actie tegen goudmijn, Canada: actie tegen bouw dam,  
China: stichter website Oegoeren, USA: Snowden 

ix) De goednieuws ivm vorige jaar zal getoond worden. 
x) Vooraf een persbericht = Kelly zorgt dat dit bij juiste personen terecht komt. 
xi) Marc stuurt mail naar leden OCMW en gemeenteraad. 
xii) Affiche in Exit (correct), maar wel fout in agenda (19/12); Marc verwittigt nog Tips en 

Streekkrant; Kelly verwittigt Brugs Handelsblad voor wat info vooraf + indien mogelijk 
langs komen. 

xiii) Folders verdelen: Kelly = geschenkenbeurs, dienstencentra, Oxfam WW, Republiek en 
Comptoir, Huis van de Mens, Think twice; Marc =  Biekorf, Werf, en Origino; Mieke = 
Howest, Vives, Oxfam solidariteit en Academie; Roos = bib St. Kruis; Johan = Atheneum 
en SNT; Christine = Phare, Europacollege en Garve. 

xiv) Iedereen ook digitaal doorsturen naar familie en vrienden !!! 
 

b) Updates schrijfmarathon 2015: later te bekijken. 
. 
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5) Fondsenwervende activiteiten 
 

a) Etentje: 
i) 19 november, evaluatie: zeer lekker, het liep vlot. 
ii) Na betaling zorgt Johan voor financieel resultaat. 

 
b) Kaarsenverkoop 

i) Weekends: 2-3/12 en 9-10/12. 
ii) Gezien afwezigheid van Kathleen passen we het programma aan.  Johan stuurt een 

update rond.  
 

c) Quiz 
i) Deadline vragen = 15 januari 2017  
ii) Thema = ‘on the move’. 
iii) Prijzen verzamelen. 
iv) Plaats: Minnewater: is aangevraagd; beslissing = ok, we moeten niet betalen! 
v) Datum: 17 maart 2017, ingang vanaf 19u30 
vi) Opstellen vanaf 16 uur 
vii) Per groep van 4 = 20 euro inkom. 
viii) Genoeg vrijwilligers nodig voor bar en bediening 

 
d) Andere: Kelly stelt rommelmarkt voor in de lente, te organiseren met Vorming Plus. Wordt 

vervolgd. Concert harp en gitaar met zuid-Amerikaanse muziek: Marc & Mieke bekijken met 
muzikant, en zien wat mogelijk is. Wordt vervolgd. 

 
6) Duiding dossiers 
 

a) Colombia: uitgesteld 
b) DAF Palestina / Israël: geen verder nieuws 
c) MENA:  

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 

a) Oproep voor leden steunpunten 
b) AI   ----- Trump 

AI  ------ Natuurrampen 
zie website. 
 

8) Varia 
 

2-3/12 kaarsenverkoop 
10-11/12 kaarsenverkoop 
17/12 Schrijfmarathon in de Snuffel 
27/12 Vergadering bij Mieke & Marc 
17/03 quiz 


