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1. VOORWOORD 

 

Het jaar 2011 stond zowel landelijk, als lokaal in het teken van het 50-

jarig bestaan van Amnesty International. Vanaf de oprichting op 28 mei 

in 1961 door de Londense advocaat Peter Benenson heeft Amnesty zich 

ontwikkeld tot de grootste en meest invloedrijke mensenrechtenorgani-

satie ter wereld met een netwerk van ongeveer 3 miljoen leden, een 

hoofdkantoor in Londen en talrijke secties in Europa, de Verenigde 

Staten van Amerika, Latijns Amerika, Azië en Afrika. Amnesty dankt 

haar succes aan de degelijkheid van haar onderzoek, de onpartijdigheid 

van haar stellingname en haar duidelijke focus op schending van 

mensenrechten waar ook ter wereld en op een actieve achterban. 

Amnesty is een organisatie van burgers voor burgers, wat het meest 

duidelijk wordt aan de stroom van brieven en tegenwoordig ook van e-

mails en tweets in de richting van autoriteiten die verantwoordelijk zijn 

voor de schending van mensenrechten in hun land. De Nederlandse 

sectie is met haar 300.000 leden en 300 actieve groepen een van de 

grootste en onze eigen gemeente met ruim 600 leden, van wie een flink 

aantal actief is als kerngroeplid, flexwerker of collectant, een van de 

meest vitale afdelingen. 

 

Landelijk werd het 50-jarig bestaan gevierd met een theatervoorstelling 

in Pakhuis De Zwijger en met museumevenementen in het Van Abbe 

museum in Eindhoven en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. De in 

opdracht van de BBC gemaakte film When they are all free werd in de 

week van 28 mei 

door de VARA 

uitgezonden. 

In onze eigen 

gemeente vierden 

we het 50-jarig 

bestaan met een 

goed bezochte 

tentoonstelling 

van de meest 

aanspre-kende 

posters die Amnesty in de loop van 50 jaar voor campagnes heeft 
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gebruikt. De burgemeester opende de tentoonstelling met een warme 

uiting van zijn persoonlijke betrokken-heid en die van het 

gemeentebestuur bij de mensenrechten. Lars van Troost, hoofd 

internationale betrekkingen AI, gaf een inspirerend over-zicht van de 

ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten in de afgelopen 50 jaar 

en Marijke Warmerdam nodigde de aanwezigen uit om te getuigen van 

hun speciale Amnesty-moment of van hun beweegrede-nen om lid te 

worden van Amnesty. In Bunnik en Odijk werd actie gevoerd voor 

onderdrukte schrijvers in China. 

 

De activiteiten rondom het vijftigjarig bestaan maken ons er opnieuw 

bewust van onderdeel te zijn van een wereldwijde mensenrechtenbewe-

ging en van de mogelijkheid om uiting te geven aan onze persoonlijke 

zorg en betrokkenheid. Daarin schuilt de kracht van Amnesty in de 

afgelopen 50 jaar en in de toekomst.  

 

Nico Tukker, voorzitter 
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2. PUBLIEKSACTIVITEITEN 

 

6 tot en met 12 februari 

Collecteweek Amnesty International in Bunnik – Odijk - Werkhoven  

 

Het weer was in het begin van de week uitzonderlijk goed: zacht, 

overdag zelfs tot 10 graden, een gunstige omstandigheid voor de 

collecte. Op zaterdag regende het helaas een deel van de ochtend. De 

week viel niet samen met een vakantieperiode of carnaval. We hebben 

met 63 collectanten (onder wie 5 nieuwe) een bedrag van € 5553,62 

opgehaald, een mooi resultaat. Daarvoor is in Bunnik, Odijk en 

Werkhoven huis-aan-huis gecollecteerd en daarnaast op zaterdag in de 

winkelcentra van Bunnik 

en Odijk. Naast 

collectanten waren er ook 

heel wat ‘helpers’ actief: 

bij de publiciteit, het 

klaarmaken van de 

collectebussen, het 

ronddelen van de bussen, 

het ophangen van de 

vlaggen, het innemen van 

de bussen, het tellen van 

het geld (2 lange 

avonden!) en het rond-brengen van de kaartjes met ieders opbrengst. 

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd is hartelijk bedankt voor de 

inzet. 

 

4 en 5 maart 

Internationale vrouwendag 

 

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart heeft onze groep meegewerkt aan de 

Internationale Vrouwendag. Op vrijdagavond zijn tijdens de 

Oecumenische Wereldgebedsvieringen in Bunnik en Odijk actiekaarten 

uitgedeeld tegen de mishandeling van de Mexicaanse vrouwen 

Valentina R. Cantú en Inés F. Ortega, mensenrechtenactivisten. 
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(foto: Carnavalsvierders in 

boevenpak tekenen de 

handtekeningenlijst in de 

stand van AI in de kern 

Bunnik.) 

 

Op zaterdagmorgen 

5 maart hebben we in 

een stand op het 

Bunnikse 

winkelcentrum 

aandacht gevraagd 

voor deze actie. 

Mensen konden kaarten en handtekeningenlijsten tekenen. Ongeveer 125 

mensen maakten gebruik van die mogelijkheid.  

 

4 mei 

Dodenherdenking 

 

Ook in 2011 hebben we deelgenomen aan de herdenking van de tijdens 

de tweede wereldoorlog gefusilleerde Belgische en Nederlandse 

verzetsmensen op Fort bij Rhijnauwen. De burgemeester van de 

gemeente Bunnik, H.M. Ostendorp, sprak de herdenkingsrede uit. We 

hebben bloemen gelegd op de kleine begraafplaats op het Fort. 

 

 

 

21 en 23 mei 

Jubileum Amnesty international 

 

In 2011 bestond Amnesty 50 jaar. In de pers werd hier veel aandacht aan 

gegeven, op de televisie werd een documentaire van de BBC over de 

activiteiten van Amnesty vertoond. Onze basisgroep droeg met 2 

activiteiten lokaal bij aan de herdenking van dit jubileum. Door een extra 

stand eind mei in Bunnik en door het inrichten van een tentoonstelling in 

de hal van het gemeentehuis. 
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Stand 

Op 28 mei was het 50 jaar geleden dat Amnesty International werd 

opgericht. Een week eerder, op 21 mei, richtten wij een stand in aandacht 

te vragen voor concrete schendingen van de mensenrechten. Het was een 

fijne dag voor het mensen in de stand: prachtig weer, zonnig en onge-

veer 22 °C. De actie was gericht op het verzamelen van handtekeningen 

om betrokken regeringen te verzoeken om onmiddellijke vrijlating van 

Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en de Oeigoerse schrijver Nurmemet 

Yasin. Voor beiden werden precies evenveel handtekeningen opgehaald: 

2 x 110. Ook werden enkele kaarten en kaarsen verkocht.  

 

Tentoonstelling 

Bezoekers van onze tentoonstelling in het gemeentehuis zagen een keuze 

uit de affiches waar Amnesty in de loop der jaren mee heeft gewerkt. 

Hier is werk bij van onder andere Pablo Picasso en Juan Míro. 

 

Op 23 mei opende 

burgemeester 

H.M. Ostendorp 

de beknopte 

tentoonstelling. 

Hij memoreerde 

het belang van 

Amnesty als 

“geweten” van de 

mensenrechten. 

Hierna voerde Amnesty’s beleidsmedewerker Lars van Troost het 

woord. Hij schetste de formulering van de Universele Verklaring van de 

Mensenrechten en de achtergronden van het ontstaan van Amnesty. 

Directe aanleiding voor de oprichting van Amnesty vormde het artikel 

van de Engelse advocaat Peter Benenson onder de titel “De vergeten 

gevangenen” dat verschenen was in de Engelse Observer en de 

Nederlandse Volkskrant. 
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Vervolgens 

deelden de 

aanwezigen 

met elkaar 

de antwoor-

den op de 

vragen: 

“Waarom 

bent U lid 

geworden 

van 

Amnesty” en: “Wat was voor u een belangrijk Amnesty-moment” 

 

 

 

 

27 augustus 

Bunnik Fair 

 

Tijdens de Bunnik Fair, een markt waarop 

ondernemingen en organisaties zich 

presenteren, waren ook wij aanwezig met 

een kraam. Daar konden de fair-bezoekers 

terecht voor informatie, donaties, kaarsen 

en kaarten. Ook aan de werving van 

toekomstige Amnesty-leden was gedacht: 

kinderen mochten blikken omgooien. 

 

7 – 11 december 

Viering Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

Jaarlijks wordt op 10 december de wereldwijde aanvaarding in 1948 van 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens herdacht met 

bijzondere acties. Deze stonden dit jaar in het teken van de strijd voor 

rechtvaardig bestuur in de Arabische landen.  

De decemberacties waren onder meer gericht op de noodtoestand in 

Egypte, uitgeroepen door president Mubarak direct na de moord op 
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president Sadat. Deze situatie is om politieke redenen nooit opgeheven. 

Onder de noodtoestand kunnen mensen die verdacht worden van 

subversieve activiteiten worden gearresteerd en voor onbepaalde tijd 

worden geïnterneerd zonder indiening van een aanklacht. Aan de 

Amnesty-kraam in Odijk op 7 en in Bunnik op 10 december en in de 

kerken van Bunnik, Odijk en Werkhoven op 11 december, kon een petitie 

worden ondertekend gericht aan de Egyptische autoriteiten met het 

dringende verzoek de noodtoestand met onmiddellijke ingang op te 

heffen. Bijna 400 mensen ondertekenden de petitie. 

 

Vrijdag 9 december hielden we de traditionele fakkelwake, deze keer 

vroeger op de avond: van 18.00 tot 19.00 uur. Burgemeester H. M. van 

Ostendorp en AI-voorzitter Nico Tukker besteedden in hun voordrach-

ten aandacht aan het belangrijke werk van Amnesty International en aan 

de opstanden in de Arabische landen. Een Djembé-speler begeleidde de 

wake. 25 à 30 mensen namen deel aan de wake, onder wie vertegen-

woordigers van de gemeente en van de politieke partijen. 

 

3. SCHRIJFPAKKETTEN 

 

Per maand verstrekt Amnesty International schrijfpakketten aan 

geïnteresseerden. Het zijn de RSVP-acties (Reageer, Schrijf, Vraag, 

Protesteer). Van oudsher is dit een van Amnesty’s kernactiviteiten. De 

acties zijn vooral gericht aan justitiële autoriteiten en 

overheidsfunctionarissen. Deze worden beleefd, maar dringend 

aangesproken op slechte behandeling, marteling, oneerlijke processen, 

doodstraffen of andere schendingen van de mensenrechten van met 

name genoemde personen. Ook wordt regelmatig aangedrongen op 

vervolging van verantwoordelijken. Het pakket bevat drie voorbeeld-

brieven en informatie over de mensen om wie het gaat. Ook zijn twee 

gefrankeerde enveloppen bijgesloten. 

Elke maand ontvangen 11 personen in de gemeente Bunnik een dergelijk 

pakket in hun brievenbus. Daarnaast ontvangen 12 mensen het schrijf-

pakket via e-mail. De brieven zijn ook te vinden op de website van de 

Amnesty werkgroep Bunnik, Odijk, Werkhoven 

(www.amnestybunnik.nl).  
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Naast de ‘vaste’ schrijvers voor Amnesty ontvangen ook contactperso-

nen van kerkelijke gemeenten en parochies het pakket. Zij verzorgen de 

verspreiding ervan binnen hun eigen kerkelijke gemeenschap. In het 

voor- en najaar wordt in het Gemeentehuis een aantal brieven geschre-

ven en ondertekend door gemeenteraadsleden en bezoekers, vooraf-

gaand aan het zgn. Open Huis van de gemeente. Er zijn ongetwijfeld ook 

mensen die een schrijfpakket rechtstreeks bij het Landelijk secretariaat 

betrekken of voorbeeld-brieven downloaden van de Amnesty website 

(www.amnesty.nl). 

In ieder geval gaan iedere maand vanuit de drie dorpen van de 

gemeente Bunnik vele brieven uit naar adressen over de hele wereld en 

dat is een goede zaak, want het is en blijft hard nodig! 

 

4. ACTIE TEGEN DOODSTRAF 

 

Hoewel in 2009 Amnesty’s Permanent Doodstraf Netwerk werd 

opgeheven, wordt het actievoeren tegen deze wrede, onherroepelijke 

straf op een andere wijze voortgezet, namelijk als onderdeel van de 

periodieke schrijfacties. 

In 2011 werd geschreven voor de in Iran ter dood veroordeelde 

Nederlands - Iraanse vrouw Zahra Bahrami. Zij was beschuldigd van 

drugssmokkel. Volgens Amnesty was zij slachtoffer van een oneerlijke 

berechting: tijdens haar detentie was geen contact met haar mogelijk, ze 

was tijdens deze detentie geslagen en gedwongen voor de tv schuld te 

bekennen. Helaas mocht schrijven niet baten. 

Op 21 september werd de in 1991 ter dood veroordeelde Amerikaan 

Troy Davis – ondanks wereldwijd actievoeren- alsnog geëxecuteerd. 

Hoewel 7 van de 9 hoofdgetuigen hun verklaringen hadden ingetrokken 

of gewijzigd, was dit voor het US Supreme Court geen aanleiding om op 

het vonnis terug te komen. Nog in 2007, toen hij minder dan 24 uur van 

executie was verwijderd, werd het vonnis wegens twijfels niet 

voltrokken. 

 

Het goede nieuws is, dat in 2011 de gouverneur van de Amerikaanse 

staat Illinois een wet bekrachtigde die voor die staat de doodstraf 

afschaft. Een belangrijk motief voor Amerikaanse staten om tot 
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afschaffing over te gaan is gelegen in het risico van onherroepelijke 

fouten als de schuldvraag niet onweerlegbaar beantwoord kan worden. 

Voor meer informatie over de stand van zaken met betrekking tot 

oplegging en ten uitvoerlegging van de doodstraf zie www.amnesty.nl 

of het Amnesty Jaarboek Amnesty International Report 2011, the state of 

the world’s human rights. 

 

5. BLIKSEMACTIES 

 

Regelmatig worden vanuit Amsterdam verzoeken om snelle actie naar 

ons gemaild. Het betreft veelal arrestaties van individuen of groepen, die 

worden vastgehouden zonder de mogelijkheid van contact met familie 

of advocaten. Onze reactie bestaat meestal uit brieven naar de verant-

woordelijke autoriteiten. Ook in het land aanwezige mensenrechtenco-

mités krijgen bericht en altijd wordt een afschrift van de brieven naar de 

ambassadeur van het land in Nederland gestuurd. 

 

In 2011 stuurden we brieven naar: 

 

Land: Egypte, 3 februari en 7 februari 2011 

UA: nr 20/11 

Gevangenneming door militairen van mensenrechtenactivisten, onder 

wie journalisten , advocaten en anderen tijdens hun rapportage van het 

optreden van het leger. Door een stortvloed van protesten vanuit 

Amnesty en haar leden op internationaal niveau werd de Egyptische 

regering onder druk gezet en deze heeft alle betrokkenen na enkele 

dagen vrijgelaten. 

 

Land: Russische Federatie, 18 februari 2011 

vervolg op UA 149/10 (EUR 46/024/2010, 2 juli 2010) 

Onderzoek naar de foltering van de 4 maanden incommunicado detentie 

van de Tsjetsjeen Islam Umarpashaev maakt vooruitgang. Het 

onderzoeksteam wordt belemmerd in zijn werk en bedreigd. Islam 

Umarpashev werd vrijgelaten door de actie van de Europese commissa-

ris van de mensenrechten. 

2e vervolg op deze UA: 23 mei 2011 
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Er wordt nadrukkelijk gevraagd om bescherming van het 

onderzoeksteam. 

 

Land: Iran, 6 mei 2011 

UA nr: 125/11 

Twee leden van de Confederation of Iranian Students (CIS), Shiva 

Kamalipour Azad, en Mohammad Reza Fakhravar (roepnaam Arash) 

zijn gearresteerd. Incommunicado detentie. Grote kans op marteling 

en/of andere slechte behandeling. 

 

Land: Iran, 7 juni 2011  

vervolgactie op UA 125/11  

Shiva Kamalipour Azad is vrijgelaten, Fakhravar zit echter nog vast in 

de Evin gevangenis in Teheran (sectie 209). Hij was asielzoeker in Frank-

rijk, nam daar deel aan demonstraties tegen het Iraanse regiem en werd 

bij terugkeer op het vliegveld van Teheran gearresteerd. Het gevaar van 

onmenselijke behandeling is groot. 

 

Land: Russische Federatie, 13 juli 2011  

UA nr: 214/11 

Arrestatie Ismon Azimov (Tadjiek van nationaliteit) door Russische 

politie onder verdenking van deelname aan een criminele groep 

(Islamitische beweging van Uzbekistan, IMU). De Tadzjiekse autoriteiten 

hebben om uitlevering gevraagd. I.A. loopt dan ernstig gevaar gemarteld 

te worden. Asimovs advocaat en de NGO voor mensenrechten verklaren 

beide dat hij niets te maken heeft met deze beweging.  

Land: Hongarije, 18 maart 2011 

UA nr: 80/11 

Acties tegen Roma door ultrarechtse actiegroepen. Intimidaties. Politie 

doet niets. Vertegenwoordigers van NGO's en Amnesty Hongarije zijn 

hier getuige van geweest. 

Land: Cuba, 25 augustus 2011 

UA nr: 256/11 

Vrouwelijke familieleden van gewetensgevangenen worden gehinderd 

in hun wekelijkse vreedzame protest om een einde te maken aan de 

gevangenschap. Zij worden fysiek geïntimideerd door 

veiligheidsagenten 
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Land: Cuba, 1 september 2011 

UA nr: vervolg op UA 256/11( 

Opnieuw worden deze vrouwen gemolesteerd en hun wordt het recht 

op vreedzaam protest ontzegd. 

 

Land: Saoedi-Arabië, 20 september 2011 

UA nr: tweede vervolg op UA 114/10 

Soedanees burger beschuldigd van tovenarij werd geslagen en bekende. 

Hij werd ter door veroordeeld en geëxecuteerd. Verdere acties van 

Amnesty-zijde zijn beëindigd. 

 

Land: China, 19 december 2011 

UA nr: 357/11 

Falun Gong-lid, Zhou Xianggyang, gevangen gezet, liep grote kans op 

marteling. Diverse mensen tekenden petities voor zijn vrijlating en 

waren het doelwit van de veiligheidspolitie. Zijn vrouw is nu ook 

gearresteerd en moet naar een werkkamp. 

 

6. GROETENACTIE 

 

Elk jaar doet onze groep in de maand januari mee aan een groetenactie 

voor mensenrechtenactivisten en gewetensgevangenen. Dit jaar hebben 

we ongeveer 200 kaarten gestuurd als een bemoediging in de strijd tegen 

mensenrechtenschendingen. Ondanks veel tegenwerking zetten deze 

mensen hun strijd onverminderd voort. Uit de reacties die we soms 

ontvangen blijkt dat deze actie erg gewaardeerd wordt en soms leidt tot 

vrijlating of een betere behandeling. De lijst van vrijgekomen gevange-

nen wordt gelukkig de laatste jaren iets langer. Deze actie is onderdeel 

van een wereldwijde schrijfactie. 

 

7. KERKENACTIVITEITEN 

 

Op twee vaste momenten in het jaar hebben bijna alle kerken in de 

gemeente Bunnik meegewerkt aan Amnesty-activiteiten: op de 

internationale Vrouwendag, zoals u elders in dit verslag kunt lezen en 

ter gelegenheid van de herdenking van de Universele verklaring van de 
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Rechten van de Mens op 10 december. Een aantal kerken werkte mee aan 

de maandelijkse schrijfactie van Amnesty International. Elke maand 

werd een zestigtal brieven door kerkgangers verstuurd 

 

8. MENSENRECHTENCOALITIE 

 

Eén van de leden van de groep is lid van de plaatselijke werkgroep 

”Coalitie voor de Mensenrechten”. Aan deze groep werken verder mee: 

de Bahái-Gemeenschap, het Humanistisch Verbond, de Kerken, 

Vluchtelingenwerkgroep Bunnik, de Voedselgroep Bunnik en de 

Oecumenische Werkgemeenschap De Werkhof in Werkhoven. Eenmaal 

per jaar, in de Vredesweek, organiseert de groep een publieksavond in 

het gemeentehuis in Odijk. Het thema in 2011: “Het Europese Hof voor 

de Rechten van de Mens -Lichtend Baken of Monster”? Na een 

inspirerende inleiding door Dr. Antoine Buyse, (Hoofddocent Studie en 

Informatiecentrum Mensenrechten, SIM, van de universiteit Utrecht), 

volgde een levendige discussie. Een zeer verhelderende avond over een 

vrij onbekend, maar niet onbelangrijk thema. 

 

9. SCHOLENWERK 

 

De gastlessen werden in 2011 gegeven aan de groepen 8 van de basis-

scholen in de gemeente Bunnik: Hiertoe behoren de Anne Frankschool, 

Camminghaschool, de Barbaraschool, de Aquamarijn (Bunnik) het 

Beurthonk, de Bongerd en de Nicolaasschool (Odijk) en de 

Delteijkschool (Werkhoven). 

 

Kern van de 

lessen is de 

kinderen de 

betekenis van 

mensenrechten 

bij te brengen, in 

het bijzonder de 

rechten van 

kinderen. De rol 

van Amnesty bij 
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het signaleren van mensenrechtenschendingen komt uitgebreid ter 

sprake. Iedere scholenwerker stelt daartoe een eigen lesprogramma op, 

meestal in overleg met de betreffende docent. Amnesty heeft hiertoe 

lesmateriaal ontwikkeld: lespakketten , zoals de "Kinderrechtenreis" (een 

denkbeeldige wereldreis maken en kennismaken met de kinderrechten 

in die landen met aansluitend een aantal opdrachten), DVD presentaties 

zoals "Joris en Firoz" , het kinderrechtenspel etc. Handige hulpmiddelen 

om de mensenrechten dichter bij de kinderen te brengen. Een vast onder-

deel van de lessen vormt ook het sturen van kaarten aan gewetensgevan-

genen aan de hand van de groetenlijst, verstrekt door Amnesty. 

Daarnaast zijn er acties van Amnesty tegen discriminatie, zoals van 

Roma-kinderen in Slowakije. Het enthousiasme en de inzet van kinderen 

groot en is het lastig om alle geplande lesonderdelen binnen de tijd af te 

krijgen. Groetenacties worden onder leiding van de docent meestal later 

afgemaakt.  

 

(foto: Burgemeester 

Ostendorp in gesprek met 

Lars van Troost en Nico 

Tukker van AI op 23 mei, bij 

de opening van de AI 

tentoonstelling het 

gemeentehuis in Odijk) 

 

 

 

 

 

 

10. STUDIEBIJEENKOMSTEN 

 

Voor groepsleden en flexwerkers waren er twee bijeenkomsten waarop 

de groep aandacht besteedde aan een mensenrechtenthema. Op 17 

september was er de jaarlijkse themamiddag op De Kamp in Bunnik. Dit 

jaar was het onderwerp het Nederlandse asielbeleid, een gevoelig thema 

in onze samenleving. AI heeft scherpe kritiek geuit op het beleid van de 

Nederlandse regering, dat erop gericht is het asielzoekers zo moeilijk 
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mogelijk te maken Nederland binnen te komen. Kennis van de feiten en 

van de argumenten voor en tegen zijn nodig om de juiste toon te 

bewaren en het standpunt van Amnesty goed over te kunnen dragen. 

We verdiepten ons in dit onderwerp en oefenden met positiewisselingen 

voor en tegen.  

 

Op 10 oktober was onze dorpsgenoot Floris van der Berg te gast om zijn 

proefschrift te behandelen dat gaat over een belangrijk mensenrechten-

vraagstuk. Als grondslag voor een mensenrechtenethiek neemt Floris het 

beginsel “anderen niet schaden”. Verhoudingen tussen individuele men-

sen, groepen, rassen, volkeren, maar ook tussen mensen en dieren die-

nen volgens Floris gebaseerd te zijn op dit uitgangspunt. Wat schadelijk 

is voor een ander, kunnen we weten via wat Floris noemt “universeel 

subjectivisme”. We beschikken allen over het vermogen om onszelf in de 

positie van een ander te verplaatsen. Wanneer we dat systematisch en 

consequent doen, kunnen we weten wat schadelijk is en wat goed. Door 

het schadelijke in ons eigen handelen te vermijden, ontstaat vanzelf een 

uitdijende morele cirkel. Dus niet verbeter de wereld begin bij je zelf, 

maar begin bij de ander en verbeter de wereld. Een boeiende avond! 

 

13. PUBLICITEIT 

 

In 2011 hebben de lokale kranten het Groentje en de Nieuwsbode 

aandacht besteed aan de activiteiten van AI Bunnik, Werkhoven, Odijk.  

 

14. HELPERS 

De basisgroep is omringd door 40 tot 50 vrijwilligers op wie we bij 

collectes, mailings, standwerk en de schrijfacties, ook die in de kerken, 

een beroep kunnen doen. De samenwerking met kerken en andere 

levensbeschouwelijke organisaties, de collegialiteit van 

Vluchtelingenwerk Bunnik en de vanzelfsprekende medewerking van 

het gemeentebestuur stemmen ons dankbaar, evenals de goede aandacht 

van de media. 
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10. FINANCIEEL RESULTAAT 2010 EN 2011 

 

 

      2010   2011 

Inkomsten 

Verkoop materiaal / activiteiten € 1168,95  € 1179,10 

Schrijfpakketten    €   200,00  €   225,00 

Giften (individueel + kerken) €   418,24  €   348,72 

Opbrengst collecte   € 1548,30°  € 1388,41° 

€ 3335,49  € 3141,23 

In kas per 1-1 van elk jaar  € 2636,34  € 2366,94 

      € 5971,83  € 5508,17 

       

Uitgaven 

Inkoop materiaal   €  894,68  € 1114,97 

Kosten activiteiten   €  878,87  € 1255,75 

Algemene kosten (porto / bank) €   43,00  €     46,11 

Kosten schrijfacties   €  152,00  €   176,93 

Afdracht Amnesty Amsterdam € 1636,34  € 1366,94 

      € 3604,89  € 3960,70 

In kas per 31-12 van elk jaar  € 2366,94      € 1547,47 

      € 5971,83  € 5508,17 

 

° De collecteopbrengst wordt rechtstreeks afgedragen naar Amsterdam, 

Een kwart van de opbrengst wordt ter beschikking gesteld  voor 

activiteiten van de plaatselijke groep. Dat is het bedrag “Opbrengst 

collecte” in deze staten. 
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15. CONTACTINFORMATIE 

Wilt u na lezing van dit verslag nadere informatie of wilt u actief gaan 

meedoen? Neemt u dan contact op met onze contactpersoon. Hij is u 

graag behulpzaam. 

 

Contactpersoon: Jos Evers  

Drie Jofferengaarde 35, 3984 JX Odijk, tel. 030-6571049 

E-mail: ever0608@planet.nl 

 

Voorzitter: Nico Tukker 

Maria van Boechoutlaan 16, 3984 PH Odijk, tel 030-6562527 

E-mail: nico.tukker@ziggo.nl 

 

Inlichtingen over schrijfpakketten: Marie-José de Reus 

Gildenring 50, 3981 GJ, Bunnik, tel 030-6563494 

 

Penningmeester: Marijke Warmerdam 

Gildenring 33, 3981 JJ Bunnik, tel. 030-6571316 

E-mail: marijke.warmerdam@hetnet.nl 

Postbankrekening 3061864 t.n.v. AI Bunnik-Odijk-Werkhoven te Bunnik 

 

Landelijk secretariaat AI: 

Keizersgracht 177 (bezoekadres) 

Postbus 1968 1000 BZ Amsterdam 

Tel 020-624436 

 

Bezoekt u vooral eens de websites: www.amnesty.nl en 

www.amnestybunnik.nl 

 


