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Jaarverslag 2018 en activiteiten voor 2019 
 
Algemeen 
In 2018 zijn twee bijeenkomsten van CIF The Netherlands gehouden: de jaarvergadering in maart bij Trudy de 
Wit in Utrecht en de vergadering in juni bij Mieke Weeda met als hoofddoel de bespreking van het 
Uitwisselingsprogramma 2018 en de verdeling van de kandidaten. 
 
Bestuur en werkzaamheden 
De bestuurssamenstelling is gelijk gebleven met Jenny Pourier als bestuurslid-op-afstand. Vanuit Bonaire bleef 
zij coördinerende werkzaamheden voor het Nederlandse uitwisselingsprogramma uitvoeren.  
 
Het Bestuur is in 2018 diverse keren elkaar geweest, o.a. voor de voorbereidingen van de jaarvergadering, de 
juni vergadering en ter voorbereiding van de Board of Directors of CIF International in Wenen; Jenny, Hetty en 
Mieke hebben meerdere keren telefonisch contact gehad om te overleggen over de voortgang van het 
Nederlandse uitwisselingsprogramma. 
 
Voor het Nederlandse uitwisselingsprogramma werd een coördinatie team ingesteld met Jenny, Annelies, 
Ingrid, Henny en Mieke. Mieke heeft in juli het contact met de Hogeschool van Amsterdam overgedragen aan 
Annelies Overwater en Ingrid Richardson. Trudy en Mieke onderhielden contacten rond de uitzendingen van uit 
Nederland.  
Veel zaken werden ook nu weer besproken en afgehandeld via e-mail en telefoon.  
 
Een aantal oudere leden van CIF zijn thuis bezocht en bijgepraat over de gang van zaken binnen CIF.  
 
Al enige jaren is aangegeven dat de basis voor het uitvoeren van de werkzaamheden te smal is en dat het 
noodzakelijk is het bestuur en commissies te versterken. In 2018 hebben wij mensen bereid gevonden speciale 
taken rond het Nederlandse programma uit te voeren. 
 
De samenstelling van bestuur en commissies in 2018 is onderaan het verslag opgenomen. 
 
Het Nederlandse Professional Exchange Program 2018 
Het uitwisselingsprogramma 2018 vond plaats van 29 september tot 13 oktober. De programma brochure is 
gedeeld met CIF Int. via websites en Facebook, National Branches, Contact Persons en deelnemers van eerdere 
Nederlandse programma’s. Van de tien aanmeldingen werden negen deelnemers geaccepteerd. De reden voor 
de afwijzing had te maken met de grote kans op problemen rond het krijgen van een visum, dat al twee keer 
was afgewezen. Helaas moest een kandidaat zich terugtrekken i.v.m. verandering van werk. Uiteindelijk 
kwamen er acht deelnemers uit zeven landen: Duitsland (1), Taiwan (1), India (2), Finland (1), Tanzania (1), 
Zweden (1), Nieuw Zeeland (1). Dit zorgde voor een zeer gemêleerde groep. Acht coördinatoren zijn aan de slag 
gegaan met het maken van de programma’s in de regio, waaronder wij een nieuwe coördinator konden 
verwelkomen, Inge Belderbos uit Borne. In totaal hebben acht families hun huis weer opengezet voor de 
opvang van de deelnemers in de 2

de
 week. Wij konden drie nieuwe gastgezinnen verwelkomen.  

 
De deelnemersbijdrage bleef € 350 p/p. De HvA heeft wederom de kosten voor de eerste week op zich 
genomen, inclusief 50% van de kosten voor de accommodatie. Gezien de financiële problemen het 
voorafgaande jaar door een late terugtrekking, is gevraagd vooraf te betalen. Dit is door zeven deelnemers 
zonder problemen gedaan. Hierdoor werd het financiële risico voor CIF NL verkleind.  
 
De coördinatie, accommodatie tweede week, en andere CIF kosten worden door de CIF leden, gastgezinnen en 
deelnemende organisaties opgebracht.  
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De eerste evaluaties – met de deelnemers als onderdeel van het programma, met de Hogeschool en met de 
leden van de coördinatie groep – hebben inmiddels plaatsgevonden. In januari 2019 zal een evaluatie 
plaatsvinden met bestuur, coördinatiegroep en programma coördinatoren. Het Nederlands Evaluatierapport 
zal in 2019 worden afgewerkt en gedeeld.  
 
De rapportage voor CIF International over 2018 (database en Final Evaluation Report) zijn in 2018 gedaan door 
Jenny. Deze rapportage wordt gebruikt om ontwikkelingen en aandachtspunten in de diverse programma’s te 
bespreken tijdens de vergaderingen van Board of Directors.  
 
Het Nederlandse Professional Exchange Program 2019 
In december is door CIF NL en de HvA besloten in 2019 weer samen te werken met de Minor Outreachend 
Werken en het Bureau Internationalisering. Het thema blijft toegespitst op “wijkgericht werken”. Ook in 2019 
zal geprobeerd worden met meer minoren samen te werken en de interactie met studenten te benadrukken. 
Ook zal weer gezocht worden naar de mogelijkheid de deelnemers een nadrukkelijkere rol te geven in het 
presenteren van hun ervaringen. Annelies en Ingrid zullen het contact met de HvA, Simona Gaarthuis, verder 
onderhouden. 
Het programma zal van 28 september tot 12 oktober plaatsvinden. Vanuit CIF is er weer een coördinatie team 
met Annelies, Ingrid, Henny en Jenny betrokken bij de complete organisatie. De informatie brochure voor het 
2019 programma is inmiddels gedeeld met CIF International via de diverse kanalen. De aanvragen moeten 1 
april binnen zijn. Het proces van selectie en acceptatie wordt zover mogelijk naar voren gehaald om voldoende 
tijd te hebben voor visumaanvragen en het zoeken van juiste accommodatie voor de gehele groep in 
Amsterdam.  
 
Uitzendingen 
Hetty Nijmeijer-Senkeldam heeft deelgenomen aan het programma in Nieuw Zeeland van 26 oktober tot 23 
november. Zij heeft ervaringen en foto’s gedeeld via de website (blog). 
Er zijn drie aanmeldingen verzonden: naar India, Ingrid Richardson (geaccepteerd); Zweden, Inge Belderbos 
(geaccepteerd). De aanmelding voor Israel moest helaas worden teruggetrokken i.v.m. werkomstandigheden.  
Verder zijn er een aantal contacten met mensen die geïnteresseerd zijn in een uitwisseling. De publicaties via 
Sociaal Werk Nederland hebben meerdere verzoeken om informatie en uitzendingen opgeleverd.  
Verzoeken t.a.v. uitzending zijn in eerste instantie door Trudy en Mieke opgevolgd. Voor de aanbeveling vanuit 
CIF NL worden, waar mogelijke, andere CIF leden ingeschakeld.  
Niet altijd kan CIF bieden wat mensen vragen, zoals betaalde werkplaatsen in het buitenland.  
 
Het uitzenden van mensen blijft veel aandacht vragen. Dit is een probleem waar de meeste CIF programma’s 
mee te maken hebben. Er moet meer aandacht worden besteed aan terugrapportage, de verwachtingen van 
en naar CIF na terugkeer, hoe het bestaande netwerk gebruikt kan worden voor o.a. verdere 
beroepsontwikkeling.  
 
Samenwerking 
De goede samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht, via Bureau 
Internationalisering en de Minor Outreachend Werken is dit jaar verder versterkt. Ook is het contact met de 
Hogeschool Utrecht weer hersteld en wordt vooral gekeken naar samenwerking op het gebied van het 
vergroten van de bekendheid van CIF en het uitzenden van professionals.  
 
Financiën en Ledenbestand 
Voor het uitwisselingsprogramma in Nederland is een begroting gemaakt dat wordt aangepast aan het aantal 
deelnemers. Het deelnemers bedrag is €350 gebleven en met de bijdrage van de Hogeschool van Amsterdam 
(deel accommodatie en kosten 1

ste
 week) en bijdragen van CIF Nederland, leden en gastgezinnen zijn alle 

kosten gedekt.  
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Voor CIF Nederland is er geen begroting gemaakt in 2018. Wel een financieel rapport wat wordt nagekeken 
door een Kascommissie. De ledenbijdrage voor 2018 is hetzelfde gebleven, € 45,- en voor organisaties € 75, -. 
Kort financieel overzicht 2018: 
Saldo per 01-01-2018   €    447,76 
Inkomsten               € 7.896,31 
Uitgaven             € 4.483,- 
Saldo per 31-12-2018      € 3.861,07 
Saldo spaarrekening per 31-12-2018 €    156,63 
 
Het ledenbestand in 2018 was 23 leden en een organisatie, de HvA. Het vriendenbestand groeit langzaam 
doordat nieuwe gastgezinnen en mensen die betrokken zijn (geweest) bij het Nederlandse programma op deze 
lijst komen.  
 
Liny Hillenaar, een van onze oudste en betrokken leden,  is na een kort ziekbed overleden.  
  
Informatie verstrekking 
De World News (WN), digitale versie, is aan alle leden doorgestuurd en op de website geplaatst. Een aantal 
WNs (hard-copies) werden aan een kleine groep leden gestuurd en verder gebruikt als promotie materiaal. 
 
Vanuit CIF The Netherlands zijn een aantal nieuwsbrieven rondgestuurd aan alle leden en vrienden van CIF NL 
o.a. met informatie t.a.v. de website, de CIF International vergaderingen, de Conferentie 2017 in Griekenland, 
brochures van de CIF Programma’s in het buitenland en het Nederlandse programma. Tevens is het CIF Int. 
Jaarverslag 2017 rondgestuurd. 
 
Website van CIF Netherlands 
De website van CIF The Netherlands is online: http://www.cifnetherlands.nl met het email adres 
info@cifnetherlands.nl. Jacqueline van Veen is de webmaster. Informatie over de diverse programma’s van CIF 
International zijn ook te vinden op en via de website. Een blog pagina is gemaakt. Een facebookpagina voor CIF 
NL functioneert nog steeds niet en wacht ondermeer op verdere informatie van de CIF Public Relations groep.  
 
CIF International  
CIF Int. Executive Commitee vergaderde twee keer. David maakte hier, in zijn rol als vice-president, deel van 
uit. Mieke woonde als voorzitter van CIF The Netherlands de vergadering bij van de Board of Directors in 
Wenen van 10 t/m 12 augustus. 
 
Als lid van de werkgroep CIF Future 2028, maakte Mieke deel uit van een workshop in Zwitserland (6-8 april) en 
een extra vergadering (9 augustus) in Wenen waar de voorstellen van de werkgroep werden gepresenteerd en 
besproken. Vervolg afspraken zijn gemaakt, die door de werkgroep worden uitgewerkt en voorgelegd voor 
verdere besluitvorming in de Board vergadering in Frankrijk, juni 2019. In oktober heeft Mieke zich 
teruggetrokken uit de werkgroep.  
 
Mieke heeft ook dit jaar de contacten met CIF International onderhouden. De Financial Advisory Group, voor 
overleg met de Treasurer van CIF Int. bestaat nog steeds, maar is in 2018 niet erg actief geweest, er heeft 
overleg plaatsgevonden rond de vergadering in Wenen.  
Verder is aan CIF International gerapporteerd (AAR) over het werk van CIF The Netherlands. Op grond van die 
informatie worden meer algemene aandachtpunten naar voren gebracht en besproken in de Board of Directors 
en wordt het CIF Int. Annual Report gemaakt. 
 
Bestuur en Commissies  
Samenstelling van het Bestuur 2018 
David Scheele, Utrecht, lid (tevens lid Executive Committee CIF International) 
Henny Hofman - Nevenzel, Den Ham, penningmeester  

http://www.cifnetherlands.nl/
mailto:info@cifnetherlands.nl
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Jenny Pourier – Bonaire, lid, coördinator Commissie Exchange 
Mieke Weeda, Driebergen, voorzitter (tevens lid Board of Directors, CIF International) 
Trudy de Wit, Utrecht, lid 
 
Commissie Exchange NL  
Jenny Pourier (Coördinator)  
Mieke Weeda  
Annelies Overwater 
Ingrid Richardson 
Henny Hofman-Nevenzel 
 
Regiocoördinatoren 2018 
Annelies Overwater  
Hetty Nijmeiier-Senkeldam  
Salima Senders  
Anke en Max de Coole 
Conny van de Aalsvoort 
Inge Belderbos 
Ingrid Richardson 
 
Commissie Uitzendingen 
Mieke Weeda en Trudy de Wit 
 
Het Bestuur van CIF wil hierbij alle leden en vrienden van CIF Netherlands zeer hartelijk bedanken voor zowel 
de geldelijke als persoonlijke inzet voor het werk van CIF.  
 
Namens het bestuur  
Mieke Weeda, Voorzitter 
 
 
Activiteiten CIF Netherlands in 2019 
De volgende zaken zullen ondermeer de aandacht van het Bestuur en de Commissie  

 Verstevigen van de basis van CIF Nederland: Werven nieuwe leden en vrijwilligers  

 Jaarlijkse rapportage aan CIF International o.a. voor Professional Exchange Program (FER) en de 
Activiteiten Rapportage (AAR)  

 Planning en Uitvoering Professional Exchange Program 2019 in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam 

 Zichtbaarheid CIF Netherlands/werving voor anderen/ Wervingsactiviteiten voor het uitzenden van 
deelnemers; Hogeschool Utrecht, Projecten European Union, Fullbright Commission, Sociaal Werk 
Nederland, ENIEC, MBOs, e.a. 

 Vervullen vacature Commissie Exchange en vinden andere medewerkers voor specifieke taken 

 Bijhouden en verbeteren van website, facebook, blog, koppeling Linkedin.  

 Informatieverstrekking aan CIF leden en vrienden 

 Organiseren van CIF- bijeenkomsten, zoals jaarvergadering, verdeling kandidaten 
uitwisselingsprogramma, bijeenkomsten rond het uitwisselingsprogramma. 

 Onderhouden van Internationale contacten met CIF International en National Branches, bijwonen van 
Board of Directors en EC vergaderingen.  

 Onderhouden van contacten met de CIF Exchange Programmes en bijwonen van 2-jaarlijkse 
vergadering tijdens conferentie. 
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