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Verslag vergadering LG 51 van 24 april 2018 
 
1) Aanwezig: Marc, Mieke, Kelly, Christine, Joyce, Roos, Kathleen, Johan 
2) Verontschuldigd: Dominick 
3) Goedkeuring verslag maart 2018: ok  
 
4) Briefschrijfacties en petities 
 

a) MENA: online actie: Libië i.v.m. vluchtelingen. 
 

b) Israël/Palestina: online actie: vluchtelingen vanuit Libië en Soedan (ze hebben de keuze uit 
geld met uitwijzing of de gevangenschap). 

 
c) Colombia: presidentverkiezingen. Er zijn acties op komst (in verwerking). 

 
5) Duiding: geen nieuws van Jayyus. 
 

6) Postvak IN – Amnesty nationaal en internationaal 
 

a) AI in beweging: afscheid voorzitter Eric vereecke. 
b) Spoedacties: 1;000 personen zijn actief. Jammer weinig reacties op feedback wie nog actief 

is. Wordt opgevolgd via telefonische bevraging. 
c) Affiches: wie wil affiches uithangen? Is dit nog van deze tijd. Misschien elk aan zijn venster en 

op zijn werk. Wij vragen er 20 aan. 
d) AV 28 april 2018. Kathleen, Johan, Kelly, Mieke. Volmachten geven aan de deelnemers.  
e) Resoluties op AV 

i) Vanuit Gent via Frans Van den Broecke: vraag om oprichting commissie Mensenrechten 
Instituut.  In kader Verenigde Naties; België is hiervoor al op de vingers getikt.   Eind juli 
2016 was het dossier al klaar volgens Minister Geens en staat in regeerakkoord, maar het 
is er dus nog steeds niets.  Dus vraag voor nodige stappen. 

ii) Vanuit Marc Deneer: continuïteit landenteam Israël Palestina te verzekeren door 
opnieuw op te starten.  Vraag aan AV om dit te ondersteunen en te zorgen voor 
vrijwilligers, groepen aan te moedigen actie te voeren en een focus aan te duiden. 

iii) Vanuit raad: wijziging statuten en huishoudelijk reglement: enkele technische elementen 
f) Mensenrechten in gemeenteraad: voorbeeldbrief om te sturen aan gemeenteraad om op te 

roepen dat de gemeente een voorbeeld wordt als mensenrechtengerichte gemeente. Geen 
probleem om dit te sturen naar de verschillende partijen. Te tekenen in vergadering van 
augustus. 

 
7) Fondsenwervende activiteiten en financiën 
 

a) Etentje: 
i) Datum: 17/11 
ii) Thema = Egypte. 
iii) Zaal: nog eens navragen bij Inge voor prijs.  En dan afwegen prijs t.o.v. gemak. Zaal 

Spiegelrei blijft nog beschikbaar. 
iv) Nog iets anders doen om de sfeer wat of te fleuren?  Een optreden?  Buikdansen?  Eerst 

besluit zaal, dan bekijken wat mogelijk is.  Kan uiteraard enkel in Atheneum. 
 

b) Quiz 2019: 15 of 22 maart  Marc heeft gevraagd maar nog geen antwoord. Te bekijken in 
functie antwoord van KA Assebroek.  Thema niet milieu maar 70 jaar universele verklaring 
rechten van de mens. 
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8) Inhoudelijke acties 
 

a) Allemaal mensen en tentoonstelling 
 

i) Akkoord AIVL om te doen onder koepel van ‘Allemaal Mensen’.  Kelly heeft al laten 
weten aan Vorming Plus alsook onze praktische vragen. 

ii) Inhoudelijke spreker: aanvraag is bij vorming plus om contact te nemen met Kathy 
Verstrepen (Liga mensenrechten) en Eva Brems  vraag of ze vrij zijn,  

iii) Wies ok voor opening tentoonstelling 
iv) Biekorf niet vrij op 10 december.  Gevraagd voor zaal in stadhuis, zoniet in provinciaal 

hof. Marc volgt op.  Kelly neemt optie op Van Volden in geval het toch niet werkt. 
 

b) Feest in park 
 

i) Nog geen zwarte tent, geel is geen optie voor Kelly, jammer. 
ii) Terrein is gereserveerd. 
iii) Vraag aan Brussel voor campagnemateriaal. 
iv) Leerkracht neef Kathleen nog niet gevraagd voor interactieve stand. 
v) Thema nieuwe campagne op komst tegen Microsoft en Renault rond kobalt.  Wel 

voorbeeldbrieven maar nog geen visueel materiaal. 
 

c) Armoede 
 

i) Op 17 oktober web weven rond 10 thema’s van armoede. Door letterlijk met touwen 
weven van web aantonen hoe mensen daarin verstrikt geraken. 

ii) Bedoeling is om politici te strikken en dat web ook rond die politici te weven. 
iii) Thema’s zijn onderwijs, sociale huisvesting, hulpverlening, vrije tijd, arbeid, sociale 

contacten, …  aantonen dat het niet enkel over inkomen gaat, maar dat het over vele 
aspecten gaat. 

 
d) Dialoogtafels 

 
i) 4 december (dinsdag) om 19 uur in stadhuis. 
ii) Mieke heeft leidraad gekregen; dit scenario moeten we uitwerken.   
iii) Doel is waardige dialoog tot stand te brengen rond waardige gezondheidszorg. 
iv) Voor te bereiden met eerste bijeenkomst voor 19/6.  Mieke maakt Doodle om af te 

spreken met Sas Brugge (voor getuigen van Dokters van de Wereld), Jef De Visser 
(priester arbeider op pensioen die mensen zonder papieren opvangt) + Mieke, Kelly, 
Joyce en Marc. 

v) Te behandelen in kerngroep: wat willen we bespreken gezien beperkte tijd, wie 
betrekken, wie spreken we aan voor getuigenis  op 19/6 verslag geven van 
kerngroepje.  Dus volgende week stuurt Mieke een Doodle.   

 
e) Petitieactie op MOOOV en Jazz 

 
i) MOOOV loopt goed.  Stand wel zwaar omwille van de maquette.  Affiche is wel mooi 

maar valt niet op. Info is wel wat laat toegekomen. 
ii) In schouwburg ook goed gelopen. 

 
f) 13 mei Moederdag; Kelly heeft klein pakket gekregen; Kelly verdeelt en tegen eind mei stuurt 

iedereen terug. 
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g) Schrijfmarathon 

 
i) 22 december 
ii) Kathleen vraagt bib, Marc vraagt Snuffel. 
iii) We proberen Brody  Neuenschwander. 

 
9) Deelname werkgroepen 
 

a) Dialoogtafels: zie hierboven 
 

b) Noord Zuid raad van 8/3 
 

i) Discussie over kosten fondsenwerving. 
ii) Brugge = fairtrade chocolade 
iii) Indien het gebeurt, dan kunnen we meedoen met stand op autoloze zondag op 16/9. 
iv) Stadsspel rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). 

 
10) Varia 
 

a) Voorstel om eens met de hele groep naar de Dossin kazerne te gaan: Christine heeft een 
goede gids. Maar we zullen eens een datum moeten prikken. 

b) Website 
i) Eerste ontwerp ok, verder uit te werken 
ii) Hoofdpagina's: 'acties' in plaats van 'vorige acties'.  Daaronder een deel 'vorige acties' en 

'goed nieuws'. 
iii) Onderdelen van ledenpagina: verslagen, brieven, overzicht leden en vrijwilligers. 
iv) Kelly = contactpersoon voor contactformulier. 
v) Marc wordt medebeheerder van de hele site. 
vi) Joyce eindredactie.  Kelly stuurt eens door wat interne regels zijn bij OCMW Brugge voor 

uniform gebruik van een aantal begrippen (bv. munteenheid, afkortingen, …). Dat 
kunnen we dan eens samen bekijken. 

 
 

28/04 AV Amnesty in Brussel 
29/05 Vergadering LG51 bij Johan in het verre Jabbeke 
30/06 Feest in Park 
16/09 Autoloze zondag 
17/11 Etentje 
04/12 Dialoogtafels 
01-15/12 Tentoonstelling 
10/12 Debat / lezing 70 universele verklaring rechten van de mens 

22/12 Schrijfmarathon 
 


