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Verslag vergadering LG 51 van 31 januari 2017 
 
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Johan, Roos, Dominic, Kathleen,  

Verontschuldigd: Kelly, Joyce, Christine, Fré (nieuw kandidaat – meteen exit) 
 
2) Goedkeuring verslag december 2016: ok  
 
3) Briefschrijfacties en petities 
 

a) Israël/Palestina: twee tienermeisjes uit Israël zitten momenteel hun vierde celstraf uit. Op 
16 november 2016 werden ze voor het eerst veroordeeld omdat ze weigerden in dienst 
te gaan bij het Israëlische leger. Op maandag 9 januari werden ze voor de vierde keer 
veroordeeld, tot 30 dagen in de militaire gevangenis.  Voor Amnesty zijn het 
gewetengsbezwaarden.  Er is in Israël geen vervangende burgerdienst voorzien. 

b) MENA 
i) Turkije: veel ngo’s moeten hun deuren sluiten en hun goederen worden aangeslagen: .  

MR verenigingen, sportclubs,  jongerenorganisaties enz. Ze kregen geen uitleg.  Ze 
zouden staatsgevaarlijke activiteiten doen.  De noodmaatregel is niet proportioneel 
volgens AI.  Hierdoor wordt het recht op vrijheid van vereniging geschonden. 

ii) Filmpje over kinderen die getraumatiseerd zijn door IS: niet alleen door 
bombardementen, maar ook omdat ze verplicht zijn om wreedheden bij te wonen. 

c) Colombia: 
i) 213/16 – update actie vredesgemeenschap van San José de Apartado: inval van 

paramilitairen in het gebied.  Ze bedreigen de mensen te vermoorden als ze niet willen 
samen werken met de paramilitairen die zeggen goede banden te hebben met de 
militairen in het gebied. Vraag dat mensen recht hebben om neutraal te blijven. 

ii) In maart gaan Sus Van Olmen en Wendy Van Dyck naar de vredesgemeenschap voor de 
viering van hun 20 jarig bestaan. We geven een verjaardagskaart mee. 

 
4) Andere inhoudelijke acties 
 

a) Schrijfmarathon: evaluatie doorgestuurd naar Erica.  Ze zal nog een algemene evaluatie 
maken voor Vlaanderen en indien nodig extra info vragen. 

b) MOOOV Brugge van 19 tot 30 april.  Nu verantwoordelijke acties = Bert Maes; heeft Kathleen 
aangesproken om te weten wie aanspreekpunt kan zijn in Brugge.  Kathleen wil dat doen, 
maar vraagt hulp omdat niet eenvoudig te combineren met gewoon werk.  Bert spreekt af 
met Kathleen en brengt dan ook de prijzen voor de quiz mee uit Antwerpen.  Case = 
Egyptische fotojournalist die al meer dan 1.000 dagen in de cel zit omdat hij foto’s maakte 
van bruut politiegeweld. 

c) Documentaire film over geweld in Congo: ‘Beni files’.  Amnesty zal campagne doen vanaf 25 
februari tot 7 mei.  Eventuele verlenging, maar pas te beslissen in mei; zou handig zijn voor 
feest in ’t park. 

 

5) Fondsenwervende activiteiten 
a) Quiz 

i) Ploegen: nu 11 ploegen.  We moeten echt wel moeite doen om ploegen te vinden (Marc 
en Mieke hebben veel ploegen die niet kunnen) 

ii) Vragen: voldoende aantal; Marc is bezig te verwerken; Kathleen helpt voor puzzelronde. 
iii) Stoelen en 1 podium element: kathleen bestelt.  
iv) Geluid besteld bij provincie, beamers van AZ + scherm. 
v) Prijzen: iedereen zoekt! 
vi) Drank + glazen = Johan, wijn = Marc, hapjes = Roos 
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vii) Marc vraagt na waar we kunnen afwassen. 
viii) Marc vraagt ook na hoe we binnen en buiten kunnen met de auto, vooral ’s nachts. 
ix) Vrijwilligers 

(1) Mieke = quizmaster, Marc = techniek & projectie 
(2) Jury = Kathleen, Johan, Ludo + vierde persoon indien > 30 ploegen 
(3) Bonnetjes = Katrien; broodjes = Roos 
(4) Drank = Christine (chef bar), Kelly (chef zaal), Dominic, Joyce, Barbara. Vragen à Joris. 

x) Oproep doen wie kan helpen vanaf 16.30 voor opzetten. 
 

b) Andere 
i) Kelly stelt rommelmarkt voor in de lente, te organiseren met Vorming Plus. 
ii) Concert harp en gitaar met Zuid-Amerikaanse muziek: Marc & Mieke bekijken met 

muzikant, en zien wat mogelijk is: Jacques Vandevelde; is bij M&M komen eten, hij is wel 
geïnteresseerd maar de details moeten nog besproken worden. 

iii) Idee Kathleen om voorstelling Para (Belgische para’s in Somalië; monoloog van David Van 
Reybrouck en gebracht door Bruno Vanden Broecke) te organiseren.  Zou dat mogelijk 
zijn met de Amnesty dag?  Zou het opgenomen worden in programma van 
cultuurcentrum?  Is september niet veel te dichtbij om nog een zaal te vinden en te 
organiseren?  Marc vraagt eens na bij cultuurcentrum wat hun programmatie is en wat 
mogelijk is. 

 
c) Financieel verslag: Johan is het vergeten mee te brengen; volgende keer. 

 
6) Duiding dossiers 

a) Colombia: geen nieuws 
b) DAF Palestina: geen nieuws 
c) MENA: geen nieuws 

 
7) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal. 

a) Themateam bedrijfsleven en MR: tot nu besloten groepje en men probeert meer groepen te 
betrekken. Men zoekt naar nieuwe juridische wegen om MR af te dwingen bij bedrijven. 

b) in België zijn we nog steeds niet in orde met verschillende internationale regels inzake MR. 
c) Volgende vergadering komt nieuwe directeur op bezoek: Wies De Graeve.  Onderwerpen: 

wat met de West-Vlaamse groepen? Hoe ziet hij rol van de groepen? Hoe reageert AI naar de 
pers als er een fout wordt gedaan? Verdubbeling leden, maar wie en waar zijn ze? Hoe 
evenwicht tussen informeren zonder geïnteresseerden teveel te bevragen. 

d) Geen verdere info gekregen over Amnesty dag.  
 
8) Demand Dignity: op 17 oktober over gezondheidszorg in stadhuis. Film ontvangen; er was veel 

applaus voor Marc. 
 
9) Varia 

a) 10/3 Dadels en olijven in Oostende. 
b) Etentje: 18/2.  Passage: doorgeven wie komt. 
c) Noord-Zuidraad: Marc kijkt na of hij er aan deel kan nemen. 

 

28/02 Vergadering bij M&M om  20 u met special guest Wies! 
17/03 quiz 
19-30 april MOOOV 

29 april AV in Leuven 


