Stichting Vrienden van het NJCM ˗ Beleidsplan 2022-2024
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is in 1974 opgericht als de Nederlandse
sectie van de International Commission of Jurists (ICJ). De vereniging is sindsdien uitgegroeid tot een
gezaghebbende organisatie die zich met succes inzet voor de bescherming van mensenrechten in Nederland en het Nederlandse buitenlandse beleid.
Het NJCM draait goeddeels op de inzet van leden die vrijwillig bijdragen aan de doelstellingen van de
vereniging. Deze deskundige en betrokken mensen houden samen met het professionele NJCM-team de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen steeds scherp in de gaten. Het NJCM becommentarieert
wetsvoorstellen en het regeringsbeleid, rapporteert aan Europese en internationale mensenrechteninstituties en voert strategische, juridische procedures met het Public Interest Litigation Project (PILP) wanneer beleidsbeïnvloeding niet tot de gewenste resultaten leidt. Met het project Pro Bono Connect verbindt het NJCM NGO’s met juridische vragen aan grote advocatenkantoren die pro bono juridisch advies verlenen.
Het NJCM vindt het belangrijk dat een diverse groep professionals kennis heeft van mensenrechten
opdat mensenrechten gemainstreamd worden in beleid en wetgeving, waaronder in het onderwijs, de
zorg en bij het bedrijfsleven. Mede daarom organiseert het NJCM seminars en andere bijeenkomsten
over actuele thema’s. Bovendien geeft het NJCM sinds 1976 het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM) uit. Al meer dan 40 jaar is het NTM het belangrijkste vaktijdschrift over mensenrechten in Nederland.
Het NJCM is onderdeel van de International Commission of Jurists (ICJ): een internationale non-gouvernementele organisatie gevestigd in Genève die wereldwijd opkomt voor de rechtsstaat en de naleving
van de mensenrechten. De ICJ omvat meer dan zeventig nationale secties en geaffilieerde organisaties
die onafhankelijk opereren. Er zijn zestig prominente juristen aan de ICJ verbonden.

Organisatie
Het NJCM telt circa 1.100 leden. De actieve leden verenigen zich onder andere in thematische werkgroepen rond een bepaald rechtsgebied. Iedere werkgroep wordt bijgestaan door een gecommitteerde:
een prominente deskundige die van een afstandje meedenkt met de werkgroep.
Het NJCM wordt geleid door een bestuur, bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris (vicevoorzitter) en een penningmeester. Ook de bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd
in voor het NJCM. Zij sturen een betaald secretariaat aan, bestaande uit een uitvoerend directeur, uitvoerend secretaris en een administratief medewerker. Daarnaast zijn er twee professionele teams voor
het uitvoeren van de projecten, PILP en Pro Bono Connect. Het bestuur laat zich adviseren door een
College van Aanbeveling. Het bestuur legt financiële en inhoudelijke verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Stichting Vrienden NJCM
DOEL - De Stichting Vrienden van het NJCM is opgericht met het doel het Nederlands Juristen Comité
voor de Mensenrechten financieel zoveel mogelijk te ondersteunen en haar activiteiten te bekostigen.
Die activiteiten zijn divers: zij kunnen bestaan uit een seminar over een actuele mensenrechtelijke kwestie, het afvaardigen van deskundigen naar Genève om een schaduwrapportage toe te lichten aan de
Verenigde Naties of om deel te nemen aan bijenkomsten over de toekomst van het Europees Hof voor

de Rechten van de Mens in Straatsburg. Allemaal activiteiten die leiden tot meer kennis van de mensenrechten en een betere bescherming en implementatie daarvan in Nederland. De projecten PILP en Pro
Bono Connect hebben hun eigen inkomsten, waaronder hun eigen donaties.

VERMOGEN - Het vermogen van de Stichting Vrienden NJCM wordt op dit moment gevormd door
giften en donaties. Het is ook mogelijk om de stichting te steunen door erfstellingen of legaten.

BESTUUR - Het bestuur van de Stichting Vrienden van het NJCM bestaat uit:





mr. O.P.G. (Otto) Vos (voorzitter)
mr. Th.J. (Dick) Blommestijn RA (penningmeester)
mr. drs. S. (Simon) Minks (bestuurslid)
dhr. D.Tj. (Douwe) Sikkema (secretaris)

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis en onbezoldigd in voor de Stichting.
BELEID - Het stichtingsbestuur ondersteunt de verenigingsactiviteiten via een algemene jaarlijkse donatie en financiële ondersteuning van specifieke activiteiten op verzoek van het bestuur van de Vereniging NJCM.
De voorstellen van de vereniging worden door het stichtingsbestuur onder andere beoordeeld op:
 bijdrage aan de doelstellingen van het NJCM;
 actualiteit van het onderwerp;
 vergroten van de ‘zichtbaarheid’ van het NJCM;
 onvoorzienbaarheid van een uitgave welke noodzakelijk is voor de continuïteit van de Vereniging NJCM;
 onderhouden van de relatie met de International Commission of Jurists (ICJ).
Het vermogen van de Stichting Vrienden van het NJCM staat op een aparte rekening. Transacties kunnen niet anders dan door handelingen van twee personen geschieden. Alle betalingen die zijn klaargezet
voor verwerking in internet bankieren zijn vooraf goedgekeurd door het stichtingsbestuur.

Zakelijke gegevens
Stichting vrienden van het NJCM
Sterrenwachtlaan 11 - 2311 GW Leiden
Postbus 778 - 2300 AT Leiden
+31 (0)71 527 7748 / NJCM@law.leidenuniv.nl
RSIN 808117270
KvK 28082079
IBAN: NL49 INGB 0004059946

Financiële gegevens
Zie voor de financiële gegevens het jaarverslag van de Stichting Vrienden van het NJCM over 2020 op
de website van het NJCM.

