Word donateur van de Coalitie voor Inclusie
maak de rechten van mensen met een beperking in Nederland waar!
2016: jaar van de ratificatie
Het komende jaar, 2016, is een belangrijk jaar voor mensen met een beperking.
Reikhalzend wordt uitgezien naar de toegezegde bekrachtiging van het VN verdrag voor
de rechten van mensen met een beperking, 9 jaar na ondertekening door Nederland. Zijn
we het laatste land in Europa dat deze stap zet of zijn we Finland en Ierland voor? Een
verdrag dat de missie van de Coalitie, namelijk een inclusieve samenleving, zal
versterken en legitimeren.
Implementatie gaat door!
De implementatie van dit verdrag is iets waar nu al aan gewerkt wordt. Door allerlei
mensen en organisaties, door het hele land heen. Doordat Nederland het VN verdrag
bekrachtigd zal de Coalitie nog beter in staat zijn om initiatieven die de implementatie
bevorderen te verbinden en om schendingen van mensenrechten aan de orde te kunnen
stellen. Daarom neemt de Coalitie deel aan de Alliantie Implementatie, om haar geluid
ook landelijk bij de overheid en Tweede Kamer te laten horen.
Monitoring gebaseerd op uw ervaringen en verhalen
De Coalitie wil ontwikkelingen die bijdragen aan een inclusieve samenleving en die deze
tegenwerken graag kennen en gebruiken voor de schaduwrapportage, bijvoorbeeld via
het VN vertelpunt www.vnvertelpunt.nl U kunt daar uw eigen verhaal kwijt over wat er
goed gaat en beter kan wat betreft meedoen in de samenleving. De schaduwrapportage
wordt 2017/2018 aan het VN Comité gepresenteerd, samen met het rapport van de
overheid.
Bewustwording is nodig
Naast ratificatie en implementatie is het bevorderen van de bewustwording bij allerlei
mensen en organisaties, dat mensen met een beperking rechten hebben en dat de
toegang tot de samenleving onvoldoende is voor bepaalde groepen, noodzakelijk. Via de
inzet VN Ambassadeurs (100), VN Panels en via een brede communicatie- aanpak willen
we
hier
aan
bijdragen.
zie
onze
website
over
het
VN
verdrag
www.vnverdragwaarmaken.nl
Dialoog en ontmoeting cruciaal
De Coalitie voor Inclusie is een lerend netwerk van allerlei mensen en organisaties die
aan bovenstaande willen bijdragen. Elkaar ontmoeten, visies afstemmen en kennis delen
is noodzakelijk. We organiseren door het land heen diverse netwerk- en
consultatiebijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Donateur worden
De Coalitie wordt niet gefinancierd door de overheid en kan haar werkzaamheden alleen
uitvoeren als ze gesteund wordt door de inzet van tijd, kennis en/of financiële
ondersteuning van de mensen die bij de Coalitie betrokken zijn. Donateurs zijn in dit VN
jaar des te meer nodig om de activiteiten van de Coalitie uit te kunnen voeren. Voor een
aantal zaken zullen we additionele fondsen werven. Lees hier meer over hoe u donateur
kunt worden: http://www.coalitievoorinclusie.nl/donateurs.html Daar vindt u ook
de link naar het inschrijfformulier. U kunt donateur worden vanaf een bedrag van €1. We
vragen u naar rato van uw mogelijkheden of de grootte van uw organisatie bij te dragen.
Met meer mensen staan we sterker en kunnen we meer bereiken!
Voordelen donateurs
Als donateur doe je automatisch mee in het netwerk van de Coalitie voor Inclusie en zijn
ook nog de volgende zaken in je voordeel (en dat van je collega’s):
Vermelding op de website www.vnverdragwaarmaken.nl van je organisatie/naam
en logo inclusief website.
Mogelijkheid om je profiel in te vullen en zichtbaar te maken op de website en zo te
laten zien waar jij een bijdrage levert aan de missie van de coalitie
Gratis toegang tot bijeenkomsten
Toegang tot de consultatieve bijeenkomst die minimaal eenmaal per jaar wordt
georganiseerd.
Voorrang bij andere activiteiten die georganiseerd worden.
Attendering op belangrijke ontwikkelingen, uitkomsten overleggen via het
Donateurbericht.
Coalitienieuws ontvangt u minimaal 3 keer per jaar.
Lees hier meer over wie er al donateur zijn: www.coalitievoorinclusie.nl/donateurscvi.html en welk profiel zij hebben: www.coalitievoorinclusie.nl/leden.html
Meer weten over de Coalitie?
De Coalitie heeft een jaarprogramma. Als uw activiteiten hierbij aansluiten kunnen deze
hier ook vermeld worden. Het penningmeesterschap en de bijbehorende financiële
administratie van de Coalitie voor Inclusie zijn ondergebracht bij De Zijlen in Tolbert.
Meer informatie is te vinden op: www.coalitievoorinclusie.nl en
www.vnverdragwaarmaken.nl
Vragen?
Voor vragen over het donateurschap kunt u zich wenden tot het secretariaat
van de Coalitie: Eline Groenheijde. Bereikbaar via info@coalitievoorinclusie.nl
of via 06-120 75 334.

