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Jaarverslag 2015 en activiteiten voor 2016 
 

Algemeen 

In 2015 waren er weer twee bijeenkomsten van CIF The Netherlands: in maart de 

jaarvergadering bij Anke en Max in Groesbeek; in juni de coördinatie vergadering voor 

het uitwisselingsprogramma bij Trudy in Utrecht. 

 

Bestuur en werkzaamheden 

De samenstelling van het CIF Bestuur is niet veranderd. Het Bestuur is in 2015 drie keer 

bij elkaar geweest. David en Mieke meerdere keren i.v.m. het werk aan de Statuten van 

CIF International en de eerste voorbereidingen voor de CIF International vergaderingen 

(2016) te houden in Nederland. Jenny en Mieke eveneens frequenter ter voorbereiding 

van het International Professional Exchange Program, op de Hogeschool van Amsterdam. 

Veel zaken werden ook nu weer besproken en afgehandeld via e-mail en telefoon.  

 

Het is duidelijk dat de basis van het huidige bestuur en commissies te klein is. Er blijft 

dus noodzaak bestuur en commissies te versterken. 

 

De samenstelling van bestuur en commissies in 2015 is onderaan het verslag 

opgenomen. 

 

De volgende onderwerpen hebben de aandacht gekregen:  

 

1. Het Nederlandse Professional Exchange Program 2015 

 

Mede op basis van de evaluatie met de deelnemers en de evaluatie met Carla van de 

Heuvel (Bureau Internationalisering) en Simona Gaarthuis (Studiegroep Outreachend 

Werken) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), werd besloten weer een programma 

aan te bieden van 1 tot 14 november 2015. Deze informatie is gedeeld met CIF Int. via 

websites, National Branches, Contact Persons en deelnemers van eerdere Nederlandse 

programma’s. Zeven kandidaten meldden zich aan, hiervan werden zes geselecteerd. 

Uiteindelijk hebben vier kandidaten deelgenomen. Het gezamenlijke programma vond 

plaats in de eerste week in Amsterdam, georganiseerd door de HvA. Voor de tweede 

week werden de deelnemers gekoppeld aan coördinatoren die de individuele 

programma’s hebben opgesteld. Opnieuw zetten gastgezinnen hun huis open en leverden 

zodoende een onmisbare bijdrage aan het programma. De evaluatie is inmiddels 

toegestuurd. 

 

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. De 

coördinatie, accommodatie tweede week, en andere CIF kosten worden door de CIF 

leden, gastgezinnen en deelnemende organisaties opgebracht.  

 

Er zal apart worden gerapporteerd over de financiën. Een Nederlands Evaluatie rapport is 

gemaakt en gedeeld. 
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De informatie over 2015 t.a.v. de deelnemers is doorgestuurd aan CIF Int. voor het 

bijwerken van de CIF Int. database. De Final Evaluation Report is ingevuld en verstuurd.  

 

2. Het Nederlandse Professional Exchange Program 2016 

 

In december is door CIF NL en de HvA besloten de samenwerking in 2016 voort te zetten 

met de Minor Outreachend Werken en het Bureau Internationalisering. Het thema is 

toegespitst op “wijkgericht werken”. De informatie t.a.v. het 28ste Nederlandse 

programma in november 2016 is inmiddels gedeeld met CIF International. De aanvragen 

moeten 15 mei binnen zijn. 

 

3. Uitzendingen 

 

Hiervoor blijft veel aandacht en werk nodig en dit vraagt om versterking van commissie 

en/of bestuur. De vorm van informatieverspreiding t.a.v. het programma-aanbod moet 

aangescherpt worden en nieuwe kanalen voor informatievoorziening worden aangeboord 

en opgevolgd. Verder moet aandacht worden besteed aan de terugrapportage, de 

verwachtingen van en naar CIF na terugkeer, hoe het bestaande netwerk gebruikt kan 

worden voor o.a. verdere beroepsontwikkeling.  

 

Dit jaar is er een uitzending geweest. Hélène Vollaard heeft deelgenomen aan het eerste 

CIF programma in Japan. Michiel en Mieke hebben het interview voor vertrek met haar  

gedaan.  

 

4. Samenwerking 

 

Er is weer een goede samenwerking geweest met de Hogeschool van Amsterdam, 

Maatschappelijk Werk en Recht, via Bureau Internationalisering (Carla van de Heuvel) en 

de Minor Outreachend Werken (Simona Gaartsma). Deze samenwerking zal worden 

gecontinueerd.  

 

De gesprekken met de Hogeschool Utrecht, Internationalisering (Jolanda Berends) 

t.a.v. verdere samenwerking hebben op een laag pitje gestaan maar zullen in 2016 weer 

worden hervat. Hier zal het vooral gaan om kanalen te vinden voor uitzendingen vanuit 

Nederland. 

 

De contacten met ZLTO in ’s Hertogenbosch zijn wat minder duidelijk i.v.m. 

veranderingen aldaar. Het programma voor een deelnemer ging niet door i.v.m. het feit 

dat de deelnemer geen visum kreeg. Afgesproken is dat we dit per jaar/aanvraag 

bekijken. 

 

5. Learn for Life/European programs 

 

Dit punt is helaas blijven liggen, maar er is nog steeds de intentie om na te gaan welke 

mogelijkheden hier liggen voor CIF Netherlands. 
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6. Financiën en Ledenbestand 

 

De financiële verantwoording over CIF Nederland en het Professional Exchange program 

2015 worden apart gedaan. Wij mogen in ieder geval een nieuw lid verwelkomen: Hélène 

Vollaard.  

 

7. Informatie verstrekking 

 

De World News (WN), digitale versie, is twee keer aan alle leden doorgestuurd en op de 

website geplaatst. Wij krijgen nu een kleiner aantal WNs (hard-copies) die aan een kleine 

groep leden wordt gestuurd en wordt gebruikt als promotie materiaal. Het gesprek over 

de WN en/of ander informatiemateriaal blijft gaande. 

 

Vanuit VIF The Netherlands zijn een aantal nieuwsbrieven rondgestuurd aan alle leden en 

vrienden van CIF NL o.a. met informatie t.a.v. de nieuwe website, de CIF International 

Conferentie 2015 in Zweden en het Nederlandse programma. Tevens is het CIF Int. 

Jaarverslag rondgestuurd. 

 

Bezoeken zijn gebracht aan Mia Maessen, Linny Hillenaar en Hans en Eva Haffmanns die 

niet naar Zweden konden afreizen om hen bij te praten over de Conferentie.  

 

8. Website van CIF Netherlands 

 

De nieuwe website van CIF The Netherlands is online: http://www.cifnetherlands.nl met 

het nieuwe email adres info@cifnetherlands.nl. Jacqueline van Veen is de webmaster. De 

CIF International website is gelinked. Informatie over de diverse programma’s van CIF 

International zijn te vinden op onze nieuwe website. Aan een goede facebook pagina 

moet verder gewerkt worden. Er moet bekeken worden hoe de website verder gebruikt 

kan worden voor werving, netwerking, etc. b.v. via linkedin.  

 

9. Een nieuw logo – een nieuw gezicht. 

 

Een voorstel voor een nieuw logo is gedaan tijdens de General Assembly in Zweden. 

Zoals eerder besproken zijn wij meegegaan met het voorstel en gebruiken wij het nieuwe 

logo inmiddels. De nieuwe website heeft dit proces wat ons betreft versneld, daar wij het 

er al over eens waren dat CIF een nieuwe uitstraling nodig had. Op briefpapier, flyers, 

verslagen, etc. wordt het nieuwe logo door ons gebruikt. De Executive Committee, CIF 

Austria en CIF Zwitserland gebruiken het nieuwe logo. Anderen willen nog geen afscheid 

nemen van het oude logo. 

10. CIF International  

 

31ste CIF International Conference heeft in juni plaatsgehad in Sigtuna, Zweden. 

David heeft deelgenomen aan de Executive Committee Meeting (EC) en Board of 

Directors (BD) die voor de conferentie werden gehouden, in zijn kwaliteit als Sectretary 

of the EC. Mieke maakte deel uit van de Board of Directors als President of CIF The 

http://www.cifnetherlands.nl/
mailto:info@cifnetherlands.nl
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Netherlands. In totaal hebben vanuit Nederland 5 leden deelgenomen aan de Conferentie 

en de General Assembly.  

 

De Statutes Revision is voorgelegd aan de Board of Directors en de General Assembly en 

geaccepteerd. Mieke’s taak als convenor van de commissie is hiermee beëindigd.  

 

De voorzitter heeft ook dit jaar de contacten met CIF International onderhouden.  

De Financial Advisory Group zal blijven bestaan en Mieke is hier nog lid van. Er is een  

vergadering geweest in Wenen met de CIF Int. Treasurer.   

 

De verslagen van o.a. de General Assembly zullen worden doorgestuurd aan de leden.  

 

Er zijn foto’s en informatie t.a.v. de workshops op de website van CIF Sweden geplaatst. 

http://www.cifsweden.se/conference2015.  

 

11. Bestuur en Commissies  

 

Samenstelling van het Bestuur 2015 

David Scheele, Utrecht, lid  

Henny Hofman - Nevenzel, Den Ham, penningmeester  

Jenny Pourier – Culemborg, lid, coördinator Commissie Exchange 

Mieke Weeda, Driebergen, voorzitter 

Vacature 

 

Commissie Exchange  

Jenny Pourier (Coordinator/contact HvA) 

Mieke Weeda 

Salima Senders 

 

Regiocoördinatoren 2015 

Anke  en Max de Coole – Feenstra, Groesbeek. 

Annelies Overwater, Haarlem  

Jenny Pourier, Amsterdam 

Karen van Heiningen, Berkel en Rodenrijs 

 

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. De 

nieuwe deelnemende gastgezinnen zijn toegevoegd aan de lijst van Vrienden van CIF.  

 

 

Namens het bestuur  

Mieke Weeda, Voorzitter 

 

 
 

 
 

http://www.cifsweden.se/conference2015
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Activiteiten CIF Netherlands in 2016 
 

De volgende zaken zullen ondermeer de aandacht van het Bestuur en de Commissie 

Exchange vragen: 

  

 Voorbereiding en uitvoering vergaderingen CIF International Executive Committee en 

Board of Directors in Utrecht. 

 

 Aandacht voor 50 jarig bestaan CIF The Netherlands  

 

 Werven nieuwe leden en vrijwilligers  

 

 Fondswerving   

  

 Jaarlijkse rapportage aan CIF International o.a. voor Professional Exchange Program 

(FER) en de Activiteiten Rapportage (AAR)  

 

 Planning en Uitvoering Professional Exchange Program 2016 in samenwerking met de 

Hogeschool van Amsterdam 

 

 Zichtbaarheid CIF Netherlands/werving voor anderen/ Wervingsactiviteiten voor het 

uitzenden van deelnemers – contact Movisie; Hogeschool Utrecht, Projecten European 

Union, Fullbright Commission, e.a. 

 

 Vervullen vacature Commissie Exchange / nieuw bestuurslid 

 

 Afwerken zaken rond nieuwe website, facebook, koppeling LinkedIn.  

    

 Informatie aan CIF leden en vrienden 

 

 Houden van CIF- bijeenkomsten: Jaarvergadering en een informele CIF- bijeenkomst 

 

 Onderhouden van Internationale contacten met CIF International en National 

Branches, waaronder bijwonen van Board of Directors, werkgroep Statuten. Verdere 

deelname aan de Finance Advisory Group, mogelijkheden verdere samenwerking CIF 

met Universiteiten/hogescholen. 

  

 Onderhouden van contacten met de CIF Exchange Programmes en bijwonen van 2-

jaarlijkse vergadering tijdens conferentie. 

 

 Archiefzaken in overleg met CIF International 

 

 

 


