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1.  Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. 

Na de succesvolle manifestatie op 30 oktober 2010 besloot het toenmalige Platform tegen 
Vreemdelingenhaat een stichting op te richten en de naam te veranderen in Platform Stop Racisme 
en Uitsluiting. Op 11 februari 2011 werd de “Stichting Derde Gelden” officieel bij de notaris 
opgericht. En hoewel het Platform al langer bestond was er nu een formele stichting die een 
bankrekening kon openen en een inschrijving bij de KvK kon realiseren. 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde onder nummer 52049523 en een bankrekening 
werd geopend: ING 6025905. 

In dit jaarverslag leest u over alle activiteiten in 2011 die het Platform organiseerde. 

 

Missie, doelstelling en werkwijze 
 

In januari 2011 werd op de plenaire vergadering de missie en doelstelling van het Platform 
vastgesteld: 

“Het Platform richt zich tegen iedere vorm van racisme zoals islamofobie, antisemitisme, homofobie 
en andere vormen van discriminatie en vreemdelingenhaat.  

Het Platform stelt zich tot doel het huidige politieke klimaat waarin discriminatie en racisme 
‘gewoon’ zijn geworden binnen twee jaren dan wel eerder te keren. Dit geldt in het bijzonder voor 
het huidige overheidsbeleid dat zich kenmerkt door zondebokpolitiek en daarmee de samenleving 
verdeelt en polariseert. De hiermede samenhangende (beleids-)plannen van het kabinet zullen door 
het Platform worden bestreden. Het Platform is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is 
aan een politieke of religieuze stroming.” 

Het Platform bepaalt zijn activiteiten op basis van wat de plenaire vergadering voorstelt. Een 
coördinatiegroep is belast met de uitvoering hiervan. 

De 3 bestuursleden van de stichting Derde Gelden maken deel uit van de coördinatiegroep. 

Deze bestuursleden zijn niet gemachtigd om eigenhandig op te treden maar hebben de formele 
taken van voorzitter, secretaris en penningmeester van de stichting. 
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2.  Activiteiten Platform 2011  
 

20 februari: DAG VAN DE SOLIDARITEIT 
 

Samen met de organisatie “Rekening Retour” werd een conferentie dag georganiseerd in de 
Mansveltschool, Amsterdam West. Er waren o.a. workshops te bezoeken met de volgende thema’s: 
de bijstand als afvalputje, recht op wonen,  culturele kaalslag, natuur onder vuur, de studentenstrijd, 
het criminaliseren van illegalen en islamofobie. 

Met name de laatste 2 workshops waren de verantwoordelijkheid van het Platform. 

Het Platform zorgde voor sprekers en deed de gehele financiële afwikkeling van de dag. 

Uit het verslag van de dag: 

De Dag van de Solidariteit, op zondag 20 februari, bracht activisten uit binnen- en buitenland samen 
in twaalf workshops over sociale strijd en antiracisme. 

Ook een 'ex-illegaal' deelde zijn ervaringen. Er werd gesproken over de huidige praktijk, het feit dat 
ongedocumenteerden al veel langer als minderwaardige mensen behandeld worden en over de 
voorstellen van het kabinet-Rutte. Zoals een van de sprekers aangaf: zolang er nog een enorme 
ongelijkheid is in de wereld die versterkt wordt door de Nederlandse Staat, mogen we de 
slachtoffers van die ongelijkheid niet de toegang tot Nederland ontzeggen. De solidariteit met en de 
strijd van ongedocumenteerden en de leus 'Geen mens is illegaal' moeten dan ook een vast 
onderdeel zijn van het verhaal van iedereen die tegen het kabinet opkomt. 

De afsluitende bijeenkomst, bijgewoond door 90 mensen, bracht de thema’s van sociale strijd, 
antiracisme en solidariteit bij elkaar. Thomas von der Dunk, met een inleiding die het midden hield 
tussen theorie en stand-up comedy, had geen goed woord over voor het kabinet, dat gesteund door 
het ‘tuig in de Kamer’ op alle fronten asociaal beleid voert.  

De dag werd financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stadsdeel West van de gemeente 
Amsterdam. 
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13 maart: MENSELIJKE KETEN 
 

“ Een land, een samenleving!” 

Zo luidde de leus op deze dag waarop Christenen, Joden, Moslims en ongelovigen elkaars handen 
vasthielden en een menselijke keten vormden tussen een synagoge, een moskee en een christelijke 
kerk in de Pijp in hartje Amsterdam. 

Wethouder Andree van Es deed de aftrap en bij de 3 gebedshuizen overhandigden de rabbijn, de 
predikant en de imam elkaar hun heilige boeken als symbool voor tolerantie en respect voor elkaars 
geloof. De voorbijgangers reageerden zeer positief en soms zelfs ontroerd.  

De onkosten voor die dag werden voor het grootste gedeelte gedragen door Een land Een 
samenleving. Het Platform zorgde voor flyers. 

 

Foto: Anja Meulenbelt 
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19 maart: DEMONSTRATIE OP DE DAM 
 

Ruim 1000 mensen namen deel aan de demonstratie op de Dam in het kader van de Internationale 
Dag tegen Racisme, georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Een keur aan 
politieke en maatschappelijke sprekers spraken zich uit tegen de toenemende discriminatie en 
uitsluiting die door de huidige regering wordt bevorderd in plaats van bestreden.  De sprekers 
waren: 

• Tanja Jadnanansing (Tweede Kamerlid PvdA) 
• Agnes Jongerius (Voorzitter FNV) 
• Tineke Lodders (CDA, Eén Land één samenleving) 
• Maureen van der Pligt (SP) 
• Jan van der Kolk (Raad van Kerken) 
• Iwan Leeuwin (Landelijk Platform Monument Slavernijverleden) 
• Mina en Mojgan H., twee zussen uit een Afghaans gezin dat na 9 jaar wordt uitgezet. 
• Elvira Sweet (Surinaamse gemeenschap, PvdA) 
• Mohamed Rabbae (namens migrantengroepen) 
• Max van Lingen (PSRU) 
• Fred Gersteling (PSRU) 

"Het is tijd om onze stem te laten horen," stelde Agnes Jongerius (voorzitter FNV). "Discriminatie en 
uitsluiting staan recht tegenover alles wat FNV belangrijk vindt." FNV doet, net als het Platform, mee 
met de groeiende coalitie "Strafbaarstelling illegaal verblijf – aantasting van mensenrechten".  

De muziek werd o.a. verzorgd door de groep 
Velo Vole. Tijdens een ter plekke gehouden 
collecte werd 413 euro opgehaald. Een bijdrage 
werd verleend door Kerk in Actie (1000 euro) en 
jongeren fonds Alert (400 euro). De overige 
kosten werden betaald uit het saldo van het 
Platform. 

 

Foto: Anja Meulenbelt 
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10 april: WAKE VOOR KAMBIZ ROUSTAYI 
 

Geschokt door de dood van de Iranese asielzoeker Kambiz Roustayi organiseerde het Platform in 
minder dan enkele dagen een wake op de Dam in samenwerking met Vrouwen tegen Uitzetting 
(VTU). Kambiz Roustayi stak zichzelf woensdag 6 april op dezelfde plek in brand en overleed een dag 
later aan zijn verwondingen. Zijn herhaalde asielaanvraag was kort ervoor afgewezen. Deze 
wanhoopsdaad legt het onmenselijke asielbeleid van Nederland bloot. Ter nagedachtenis aan 
Roustayi werd een krans op de plek neergelegd waar hij zichzelf in brand stak. 

 

Foto: Anja Meulenbelt 

Roustayi verbleef al tien jaar in Nederland. Hij vluchtte uit Iran omdat hij een aantal anti-
regeringsgezinde publicaties op zijn naam had staan. Terugkeer was niet mogelijk, omdat hij er van 
overtuigd was dat hij zou worden opgepakt, gemarteld en opgesloten.  

Bij deze korte wake werd het woord gevoerd door Jelle Klaas (vluchtelingenadvocaat), Marjan Sax 
van VTU en Lonneke Lemaire (PSRU). Klaagmuziek werd gespeeld door Iraanse musici. 

Naast veel Nederlanders waren er ook veel Iraniërs. 
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27 april: ARONDEUSLEZING 
 

De jaarlijkse Arondeuslezing zou dit jaar worden verzorgd door Thomas von der Dunk, 
cultuurhistoricus. De titel van zijn lezing luidde: “Het nieuwe taboe op de oorlog”. 

Toen onder druk van de PVV duidelijk werd dat Von der Dunk verboden werd de lezing in het 
provinciehuis Noord Holland te houden, besloot het Platform de lezing toch te organiseren en wel in 
de open lucht. Het werd een “hagepreek”, zoals die in de geschiedenis door calvinisten 
georganiseerd werd wanneer hen verboden werd hun preken binnen de stadsmuren te houden. 
Twee korte passages uit zijn lezing maken duidelijk waarom de lezing werd verboden: 

“De PVV bepleit openlijk discriminatie van een deel van de ingezetenen in Nederland op basis van de 
demonisering van een religie: denk aan de voorstellen van haar lijsttrekker in deze provincie bij de 
jongste Statenverkiezingen inzake hoofddoekjes in de bus. “  

En een andere passage: 

“Te denken valt speciaal aan de omgang met vluchtelingen en vreemdelingen, waarbij niet meer een 
eerlijke beoordeling van afzonderlijke asiel aanvragen centraal staat, maar de wens om koste wat 
kost zoveel mogelijk mensen buiten de poorten te houden. In dat opzicht doet de benepen 
Nederlandse houding enorm denken aan die van Den Haag in de jaren dertig, toen het om (al dan 
niet joodse) vluchtelingen uit het Derde Rijk ging: er werden toen regelmatig met even groot gemak 
politieke vluchtelingen naar Duitsland de grens over gezet als nu naar Irak en Afghanistan.”  

De gehele lezing is inmiddels in boek/brochure vorm bij de boekhandel verkrijgbaar. 

Na afloop van de lezing werd gecollecteerd. De huur van het podium werd betaald door Groen Links, 
afdeling Noord Holland. 
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23 mei: ACTIE EERSTE KAMER 
 

Maandagmiddag 23 mei om 16.00 uur hebben als monniken verklede leden van Platform Stop 
Racisme en Uitsluiting een lijst met 39 aanklachten tegen de regering-Rutte op de deur van de Eerste 
Kamer gespijkerd. 

Kort voor de verkiezingen voor de provinciale staten, waarna ook de Eerste Kamer zou worden 
samengesteld, heeft het Platform in samenwerking met Defence for Children en Vluchtelingenwerk 
Nederland een juridische analyse gemaakt van het regeer- c.q. gedoogakkoord. De schokkende 
conclusie was dat dit akkoord op 39 punten in strijd is met de Grondwet of internationale 
mensenrechtenverdragen. Vooral de rechtspositie van kinderen, asielzoekers, homo’s en moslims 
wordt hiermee serieus aangetast. 

Maartje Terpstra, een van de leden van het Platform formuleerde het als volgt: 

“Wij vragen alle leden van de Eerste Kamer 
om de te behandelen wet- en regelgeving 
zorgvuldig te toetsen aan nationaal en 
internationaal recht. Recht dat door de 
overheid steeds meer als een belemmering 
wordt gezien of zelfs genegeerd wordt, terwijl 
het juist één van de kernwaarden van onze 
beschaving vormt. Mensenrechten zijn niet 
een product van een bepaalde politieke 
stroming of naoorlogse mentaliteit. Ze zijn het 
product van lessen die we met veel schade en 
schande hebben geleerd. Zij vormen het 
noodzakelijke cement van een bouwwerk 
waarin we nu meer dan 60 jaar in vrede en 
voorspoed leven.”  
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19 augustus: RECHTSZAAK TEGEN DON BOSCO COLLEGE 
 

Op 19 augustus was de zitting van het gerechtshof Amsterdam in de zaak Imane Mahsan versus het 
Don Bosco college in Volendam. Imane mocht op de katholieke school geen hoofddoek dragen. 

Het Platform heeft het boekje “De geschiedenis van het katholieke hoofddoekje” aangeboden aan 
de rector van het Don Bosco college te Volendam. Dit gebeurde voorafgaand aan de zitting van het  
hoger beroep dat de vader van Imane had aangespannen. De school heeft Imane een verbod op het 
dragen van een hoofddoek opgelegd omdat dit het katholieke karakter van de school zou aantasten. 
Het boekje toont aan dat dit standpunt onjuist is. Het dragen van een hoofddoek heeft een 
katholieke oorsprong en neemt nog steeds een belangrijke plaats in binnen het katholieke geloof. 
Helaas stelde de rechter het Don Bosco college in het gelijk en heeft Imane een andere school 
moeten zoeken. 

Financieel mogelijk gemaakt door “Het zwarte Gat”. 
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20 augustus: HERDENKING KERWIN DUYNMEIER EN MELTING POP 
 

In het Vondelpark vindt jaarlijks de herdenking plaats van de eerste racistische moord In 
Amsterdam. Kerwin Duynmeier, een Antilliaanse jongen van 15 werd vermoord. Volgens 
ooggetuigen riep de dader: “ga terug naar je eigen land”. 

Samen met de Vrienden van Kerwin, organiseerde het Platform de herdenking en aansluitend het 
festival “Melting Pop”.  

De middag begon met de herdenking. Sprekers waren onder andere Tanja Jadnanansing, Iwan 
Leeuwin, Ruben Severina en een opzwepende voordracht van het gedicht van Collins Scorea door 
Quincy Gario. Afsluitend vond de kranslegging plaats bij het beeld van Mama Baranka. 

Daarna volgde een gemoedelijk festival. Er kon a 
la gipsy worden gegeten bij de Gipsy Kitchen of 
je kon kiezen voor een verse pannenkoek.  In de 
tent werd de film ‘Een dag zonder allochtonen’ 
van studenten van de HKU vertoond en muziek 
werd afgewisseld met serieuze woorden, dans 
en comedy. Vincent Bijlo deelde met ons zijn 
ervaring dat het als blinde nog moeilijker is 
racisme te begrijpen. Hij hoorde voor het eerst 
over kleurverschillen tussen mensen toen zijn 
jeugdliefde – een donker meisje – aan hem 
vertelde dat ze zwart was. “Maar wat is zwart 
dan?” “Nou, dat vertelde mijn vader me. Hij is 
namelijk ook zwart en mijn broertje ook, dus dan 
ben ik blijkbaar ook zwart.” Greg Shapiro liet ons 
vervolgens nogmaals stilstaan bij onze vreemde 
gewoonte Sinterklaas te vieren. En als sing- en 
songwriter bracht Florian Wolff tijdelijk de rust 
terug om het festival daarna springend af te 
sluiten met een zeer geslaagd optreden van de 
TenTemPiés. 

Het festival werd voor het grootste gedeelte 
gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. 
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8 september: EXPERTMEETING “DE STAAT VAN DE RECHTSTAAT” 
 

Op 8 september organiseerden Platform Stop Racisme & Uitsluiting en het Komitee Marokkaanse 
Arbeiders Amsterdam een expertmeeting over ‘De staat van de rechtstaat’.  

De bijeenkomst werd geopend door Maartje Terpstra, vluchtelingenadvocaat en lid van het 
Platform. Hierin kwamen de volgende punten naar voren. Na tien jaar versobering van de 
vreemdelingenwet die begon onder Job Cohen en moest leiden tot een breder gedragen 
vreemdelingenbeleid, is het draagvlak lager dan ooit. De versobering van het immigratiebeleid is 
zover gegaan dat zij in haar hoedanigheid als advocaat de persoonlijke rechten van haar cliënten niet 
of nauwelijks meer kan waarborgen. Daarnaast en in samenhang daarmee constateert mw. Terpstra 
in de politiek een tendens waarbij de uitspraken van rechters als ‘mening’ aan de kant worden 
geschoven. Ze constateert een verlies van waarde die wordt gehecht aan rechterlijke uitspraken en 
internationale verdragen.  

Carla van Os (Defence for Children) signaleerde dat mensenrechten al langer ‘in een verdomhoekje 
zitten’. Onder Rita Verdonk ging het om het negeren ervan (‘Ik deel de mening van het hof niet.’) 
maar het kabinet Rutte gaat werkelijk in de aanval. Mensenrechten worden daarbij weggezet als een 
belemmering van (‘daadkrachtig’) beleid.  

Margreet de Boer (voormalig directeur van het Clara Wichmann Instituut, Eerste Kamerlid, 
GroenLinks) stelt dat de mensenrechten in Nederland nooit heel hoog op de agenda stonden (met 
het idee ‘we doen het wel goed’). De grootste verandering is dat het politieke discours zich nu 
openlijk ertegen keert. Het gezag van de rechter wordt steeds minder erkend. 

Andere sprekers waren: Jeroen Recourt (voormalig rechter, Tweede Kamerlid, PvdA en Nanneke 
Quik (voormalig rechter/Senator Eerste Kamer, SP). 

De discussie werd geleid door Markha Valenta. (Amerikanist en historica, gespecialiseerd op het 
gebied van de verhouding religie en politiek. De laatste jaren heeft zij onderzoek uitgevoerd naar de 
Nederlandse en Amerikaanse politieke en publieke reacties op moslims.) 

De vraag luidde: ‘Wat kan er gedaan worden om het tij in de politiek/samenleving te keren daar 
waar mensenrechten en de waarborgen van de rechtsstaat steeds meer als een belemmering voor 
politieke daadkracht wordt gezien?’ Er werden verschillende antwoorden.  

Eén daarvan was het bespelen van de media: een gezicht geven aan (persoonlijke verhalen) van 
leden van minderheden. Ook werd genoemd om meer aandacht te besteden aan mensenrechten en 
de functie van de rechtsstaat op scholen, en maatschappelijke bewustwording: het gaat niet alleen 
over de rechten van een ander maar over rechten die ons allemaal aangaan. Tot slot kwam uit de 
zaal de mening naar voren dat politici hun boodschap anders, duidelijker kunnen brengen -‘stating 
the obvious’- en meer aandacht kunnen besteden aan het verduidelijken van de redenering achter 
hun standpunt.  

Er waren geen kosten verbonden aan deze activiteit. 
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16 oktober: HETE HERFST 
 

Op 16 oktober werd in de Melkweg in Amsterdam het startsein gegeven voor acties voor een beter 
en eerlijker beleid in Nederland. Er waren ongeveer 400 mensen aanwezig. 

Een bundeling van krachten van maatschappelijke organisaties organiseerde workshops  en riep op 
voor een grote demonstratie op de Dam op 20 november. 

Organisatoren waren: het Plein der beschaving, Rekening Retour, The Walk of Shame, Terug naar de 
bossen, Platform verontruste ouders en Platform Stop Racisme en Uitsluiting. 

Ook waren vertegenwoordigers van de Occupy beweging aanwezig. Het Platform heeft de financiën 
beheerd op verzoek van de gehele organisatie. 

Sponsors waren FNV Kiem en X-Y.  
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9 november: KRISTALLNACHTHERDENKING 
 

Sinds 1992 wordt in Amsterdam de Kristallnachtherdenking georganiseerd. 

De organisatie was in 2011 in handen van het Platform. 

Mevrouw Andree van Es, in haar hoedanigheid als loco burgemeester, opende deze waardige 
herdenking en memoreerde: “De herdenking van de Kristalnacht in het hart van ons Amsterdam laat 
ons voelen hoe het hart van een stad vertrapt kan worden door discriminatie, ontmenselijking, 
terreur. Hoe het gewone dagelijks leven dat wij iedere dag leven in de stad weg is voor zovelen die 
hier ooit woonden. Dáárbij stil staan, bij dat dagelijks leven van oude mensen, jonge mensen, van 
linkse mensen, rechtse mensen, van religieuzen en atheïsten, dat dagelijks leven dat er ooit was en 
dat er niet langer mocht zijn. Daarbij stilstaan is respectvol en helpt ons waar te maken: dat nooit 
weer.” 

 

Foto: Anja Meulenbelt 

Mevrouw Marjan Sax sprak over haar joodse grootouders die het geluk hadden hier in Nederland 
werk te vinden. “Ik ben een kind van vluchtelingen. Mijn ouders waren joden, die, samen met mijn 
grootouders, in 1938 uit Duitsland wegvluchtten. Het is nu een tijd van onzekerheid, van angst, 
waarin mensen op zoek gaan naar houvast: houvast aan traditionele waarden, houvast aan de ‘eigen 
nationale cultuur’ En, men gaat op zoek naar ‘zondebokken’, zondebokken op wie de onlust 
geprojecteerd kan worden. Dat overkwam de joden in de jaren dertig in Duitsland, en dat gebeurt nu 
met moslims in Nederland en West Europa.” 

Ook de voorzitter van de Democratische federatie van Turkse arbeiders in Nederland sprak op de 
herdenking. Hij noemde de holocaust “De meest systematische genocide uit de geschiedenis, die 
door Nazi-Duitsland ten uitvoer werd gebracht. (…) We zijn nu tientallen jaren verder. Maar als we 
naar Europa en Nederland kijken, zien wij ontwikkelingen die te vergelijken zijn met toen. De  
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zondebok politiek van toen, zien we vandaag de dag opnieuw zichtbaar worden. Wilders die naar 
eigen zeggen de zogenoemde islamisering van Nederland tegen wil gaan, scheert hele 
bevolkingsgroepen over één kam.” 

De Joodse verzetsstrijdster Mirjam Ohringer (87) sloot de ingetogen bijeenkomst af met een 
anekdote: “Ooit heeft iemand mij gevraagd waarom ik nu nog steeds zoveel werk verzet. Hij begreep 
het niet. Ik antwoordde: ‘Ik wil dat je nooit in een situatie komt, dat je het leert begrijpen’ ”.  

Een kleine bijdrage van Nederland Bekent Kleur was voldoende om deze herdenking mogelijk te 
maken. 

 

20 november: DAG VAN DE VERONTWAARDIGING 
 

De oproep van Hete Herfst (zie boven) om te demonstreren voor een eerlijker Nederland werd op 20 
november op de Dam gerealiseerd. De staking van GVB bij het centraal station ging hieraan vooraf.  

Sprekers waren de Kumi Naidoo (directeur Greenpeace International), Herrie Hoogenboom 
(schoonmakersbond), Egbert Schellekens (Abva Kabo), Freek de Jonge, Evert Hassink 
(milieudefensie), Maartje Terpstra (Platform Stop Racisme) en vele anderen.  

http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/
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3.  Overig  
 

PLENAIRE VERGADERINGEN 
 

Het Platform houdt regelmatig vergaderingen voor geïnteresseerden en mensen c.q. organisaties in 
het land die betrokken zijn bij het werk. 

In de loop van dit jaar is besloten om de formule van deze vergaderingen te wijzigen. Het eerste deel 
van de vergadering bestond uit een lezing, in het tweede deel werd de agenda doorgenomen. 

In januari werd op de plenaire vergadering de missie en doelstelling van het Platform unaniem 
aangenomen. 

Op 21 oktober hield Professor Leo Lucassen een lezing over de mythes rond massa-Immigratie en 
Anja Meulenbelt sprak op 16 december over: “solidariteit met moslims en waarom links moeite 
heeft met religie”.  

De formule om eerst een lezing te geven en dan vergaderen werkt goed en zal ook in 2012 worden 
voortgezet. 

 

PUBLICITEIT 
 

In 2011 zijn veel persberichten de deur uit gegaan. Daar waar het ludieke, in het oog springende 
acties betreft, blijkt de pers actiever dan bij bijvoorbeeld een demonstratie. 

De social media zijn intensief gebruikt. Vooral facebook blijkt te werken. 

De website van het Platform wordt onvoldoende gebruikt en er zal in 2012 aan worden gewerkt om 
die te verbeteren en up to date te houden. 

 

EXTERNE CONTACTEN 
 

Er is veel samenwerking geweest met verschillende organisaties, waaronder met de “Vrienden van 
Kerwin”, Rekening Retour, Een land een samenleving en Hete Herfst. In 2012 zal d.m.v. gesprekken 
met verschillende organisaties de band verder worden versterkt. Aan het eind van 2011 is hiermee 
een start gemaakt door gesprekken te voeren met “Bijlmerstyle” en Marokkaanse Vrouwen 
vereniging Nederland over samenwerking. 

 

 

http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/
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INTERNE ORGANISATIE 
 

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting bestaat uit de volgende organisaties:  

• Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), 
• Stichting Aknarij, Amsterdam, 
• Kleurrijke Stad, Eindhoven, 
• UNITED for Intercultural Action - European network against nationalism, racism, fascism and 

in support of migrants and refugees, Amsterdam, 
• Initiatief Wilders Sluit Ook Jou Uit,  
• Grenzeloos,  
• Unite Against Fascism, Londen,  
• Doorbraak,  
• Tns Erkin, Arnhem,  
• Stichting Nederland Bekent Kleur,  
• Landelijk Beraad Marokkanen (LBM)  
• DIDF (Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland),  
• Internationale Socialisten,  
• Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN)  
• Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam (KMAA)  
• HTIB Nederland (Turkse Arbeidersvereniging in Nederland),  
• Circulo Bolivariano de Holanda,  
• Culturele vrijhaven Ruigoord, Amsterdam,  
• Stichting VIA, Amsterdam,  
• Vereniging Wi-Sten, Amsterdam  
• Raad voor Levensbeschouwing Deventer,  
• VD AMOK, Utrecht,  
• Activiteitengroep Briljant, Diamantbuurt Amsterdam  
• Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom e.o., Bergen op Zoom  
• Vrouwen voor Vrede, Amersfoort,  
• Stichting Emcemo, Amsterdam,  
• Amsterdams Marokkaans Forum,  
• Nederlands Palestina Komitee, Amsterdam,  
• Groningen Bekent Kleur, Groningen 
• Stichting Bijlmerstyle 

Zoals in de inleiding al is vermeld werkt het Platform met een coördinatiegroep. Deze groep bestaat 
uit 12 leden die uitvoering geven aan voorstellen van de plenaire vergaderingen maar ook 
regelmatig op de actualiteit reageert. De groep vergadert gemiddeld eens per 2 weken. 

 

http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/
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Financiën  
 

Per actieonderwerp is vermeld welke subsidiegever het werk heeft gesteund. Het dagelijkse 
financiële werk wordt bijgehouden door de penningmeester die de bankrekening beheert en 
subsidies aanvraagt, bijgestaan door de secretaris. Controle van de financiën is in handen van het 
bestuur. Voor de financiële verantwoording: zie hieronder. 

 

 
 
 
 
  

http://www.platformtegenvreemdelingenhaat.nl/
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4.  FINANCIELE VERANTWOORDING 2011 
 

Inkomsten  

Stadsdeel West                                                                                                 1.250,00 
Bijdrage een Land een Samenleven                 101,00 
Bijdrage VTU                                                     100,00 
Groen Links                                                       280,00 
Zwarte Gat                                                         200,00 
Subsidie DMO                                                          5.500,00 
Subsidie Emmaus                                                500,00 
Divers subsidies                                                     3.315,89 
Divers inkomen activiteit                                         1.827,75 
Donatie + collecte                                                  1.038,90 
                                                                                        _____________ 

Totaal inkomen                                                  14.113,54 

 

Uitgaven           

Dag van de solidariteit                                 1.866,00    
Menselijke keten 13 maart                                        253,20    
Wake op de Dam 10 april                         175,00 
Arondeuslezing 27 april                                   267,70 
Actie eerste kamer 23 mei                                             87,52                                            
Rechtszaak Don Bosco     200,00  
Herdenking + Melting Pop                                    7.987,77    
Expertmeeting “staat v.d. Rechtsstaat”                      KMAA    
Hete Herfst (inc.demo 20-11) 2.276,59 
Kristallnachtherdenking                                                   NBK  
Organisatiekosten                                                 1.033,80 
                                                                                                                 _______________ 
        
Totaal uitgaven                                                                        14.047,58  
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