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Jaarverslag 2019 en activiteiten voor 2020 

 

In 2019 zijn er weer 2 CIF bijeenkomsten gehouden: de jaarvergadering in maart bij Mia 

Maessen en in mei de vergadering ter voorbereiding van ons CIF uitwisselingsprogramma 

bij Mieke Weeda. 

 

Bestuur en werkzaamheden 

 

Ingrid Richardson is tot het bestuur toegetreden. Zij zal zich vooral bezig houden met de 

coördinatie van het Nederlandse Uitwisselingsprogramma en langzaam maar zeker 

secretariaatswerkzaamheden op zich nemen. Verder is de bestuurssamenstelling gelijk 

gebleven met Jenny Pourier als bestuurslidloopafstand en zij blijft de contacten met de 

CIF International t.a.v. het uitwisselingsprogramma onderhouden en is de 

contactpersoon voor visa aanvragen van deelnemers. 

 

Mieke Weeda heeft aangegeven terug te willen treden als voorzitter. Zij heeft haar 

internationale taken tijdens de Board of Directors vergadering in Frankrijk overgedragen 

aan David Scheele.  

 

Het Bestuur is in 2019 meerdere keren bij elkaar geweest, o.a. voor de voorbereidingen 

van de jaarvergadering en ter voorbereiding van de Board of Directors of CIF 

International in St. Malo, Frankrijk. Er is meerdere keren telefonisch contact geweest om 

te overleggen over de voortgang van het Nederlandse uitwisselingsprogramma. 

Daarnaast is er intensief overleg geweest n.a.v. de vraag of CIF Nederland bereid was 

een bijeenkomst te organiseren rond 60 jaar CIF International. 

  

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 2019 

hebben wij mensen bereid gevonden speciale taken rond het Nederlandse programma uit 

te voeren. 

 

De samenstelling van bestuur en commissies in 2019 is onderaan het verslag 

opgenomen. 

 

Het Nederlandse Professional Exchange Program 2019 

 

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. 

Ook hier werden veel zaken ook nu weer besproken en afgehandeld via e-mail en 

telefoon.  

 

Het uitwisselingsprogramma 2019 vond plaats van 28 september tot 12 oktober 2019.  

De programmabrochure is gedeeld met CIF Int. via websites en Facebook, National 

Branches, Contact Persons en deelnemers van eerdere Nederlandse programma’s. In 

totaal zijn elf aanmeldingen voor het uitwisselingsprogramma binnengekomen, waarvan 

acht kandidaten werden geselecteerd. We ontvingen uiteindelijk zes deelnemers uit 

Oostenrijk, Turkije, de USA, Tanzania, Nieuw Zeeland en Italië. 

Medewerkers van CIF en de Hogeschool van Amsterdam (HVA) deden de selectie van de 

kandidaten. De HvA nam weer de volledige verantwoordelijkheid voor programmering 
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van de eerste, gezamenlijke, week van het programma en de helft van de kosten die 

daarmee gemoeid zijn. De uitwerking van het programma gebeurde samen met de HvA 

studenten. 

Voor het tweede deel van het programma maakten de regiocoördinatoren weer 

programma’s gebaseerd op het werkveld en interesse van de deelnemers en hebben in 

totaal zeven families hun huis weer open gezet voor de opvang van de deelnemers in de 

2de week. Wij konden drie nieuwe gastgezinnen verwelkomen. 

 

De deelnemersbijdrage bleef € 350 p/p. Ook dit jaar is weer gevraagd vooraf te betalen. 

Dit is door vijf deelnemers zonder problemen gedaan. Hierdoor wordt 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.  

 

De evaluaties - met de deelnemers als onderdeel van het programma, met de 

Hogeschool en met de leden van de coördinatie groep – hebben plaatsgevonden. Het 

Nederlands Evaluatierapport wordt in 2020 afgewerkt en gedeeld.  

 

De rapportage voor CIF International over 2019 (database en Final Evaluation Report) is 

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.  

 

Uitwisselingsprogramma in 2020 

 

Er is nog geen duidelijkheid over het programma in 2020. De reden hiervoor is dat de 

contactpersoon van de HvA, Simona Gaarthuis, heeft besloten te stoppen met het 

organiseren van het HvA deel van het programma. Wij zijn haar zeer dankbaar voor al 

het werk dat zij de afgelopen jaren heeft gedaan, haar enthousiasme en de goede 

samenwerking. Begin 2020 zal verder contact met de HvA plaats vinden om te bekijken 

of er mogelijkheden voor verdere samenwerking zijn. Gezien het feit dat er ook gewerkt 

wordt aan de viering van 60 jaar CIF International zal worden bekeken of het wel 

mogelijk is om in 2020 een uitwisselingsprogramma te doen.  

 

Uitzendingen 

 

In 2019 heeft Inge Belderbos deelgenomen aan het programma in Zweden. Haar verslag 

is op de website gezet.  

Een aanvraag voor het Oostenrijkse programma is doorgeschoven naar 2020. 

 

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.  

 

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.  

 

Symposium 60 jaar CIF International 

 

Tijdens de laatste conferentie van CIF International in Saint Malo, Frankrijk werd het plan 

geboren om in 2020 het feit te vieren dat het 60 jaar geleden is dat CIF International 
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werd opgericht in Hamburg. De eerste Nederlandse deelnemers aan de CIP 

uitzendingprogramma’s waren hier ook actief bij betrokken. Daarbij viel dit jubileum 

samen met 75 jaar einde van de 2de Wereldoorlog.  

De ervaringen van deze oorlog en de daaropvolgende opbouw vormen ook de bakermat 

van het uitwisselingprogramma CIP, gestart door Henri Ollendorff. CIF Nederland werd 

gevraagd een viering te organiseren. Na overleg met de bestuursleden werd besloten 

deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Een “kerngroep” is de planning begonnen voor 

symposium in juli met het thema “60 years building bridges towards peace and 

understanding” dicht bij de reden van bestaan van de organisatie en de droom van 

Ollendorff blijvend. Gekozen werd voor Rotterdam als de plaats van samenkomst door 

het eigen verleden – verwoesting en opbouw; migratie, diversiteit. Verder is het de stad 

waarvan de eerste deelnemers van CIF in 1956 per boot zijn vertrokken en wel van de 

zelfde kade waar het gekozen hotel staat. In het najaar zijn de uitnodigingen uitgegaan 

met de deadline voor opgave van deelname in maart 2020. Dat zou ook het moment zijn 

om te besluiten wel of niet door te gaan. De eerste reacties waren zeer positief. Helaas 

gooide de Corona pandemie roet in het eten en werd in april 2020 het symposium in 

eerste instantie uitgesteld tot oktober 2020 en uiteindelijk geannuleerd. 

 

Erasmus+ mobiliteitsprogramma 

 

Begin augustus werd CIF Nederland benaderd door Tatjana Prašnikar Duran, President 

van CIF Slovenië. In 2019 werd hun aanvraag bij het mobiliteitsfonds van Erasmus+ voor 

ondersteuning van het project “More male volunteers in social care 

projects”, goedgekeurd. Zij wilden – met twee personen - een NGO bezoeken die met 

vrijwilligers in de ouderenzorg werkte en inzoomen op het betrekken van mannelijke 

vrijwilligers. Conny van der Aalsvoort was bereid dit op zich te nemen. Van 4-6 december 

werden Tatjana en Petra ontvangen door diverse medewerkers van de organisatie 

Sterker Sociaal Werk in Nijmegen. Er was tevens een gesprek met CIF Nederland. De reis 

en verblijfkosten voor de twee bezoekers werden gedekt onder een Erasmus+ Mobility 

Agreement for Adult Education Staff. Door deze samenwerking is CIF Nederland nu 

aangemeld bij dit Erasmus+ programma. Het is de bedoeling eventuele mogelijkheden 

onder dit programma voor CIF verder te onderzoeken. 

 

Financiën en Ledenbestand 

 

Voor het uitwisselingsprogramma in Nederland is wederom een begroting gemaakt dat 

wordt aangepast aan het aantal deelnemers. De deelnemersbijdrage is €350 gebleven en 

met de bijdrage van de Hogeschool van Amsterdam (deel accommodatie en kosten 1ste 

week) en bijdragen van CIF Nederland, leden en gastgezinnen zijn alle kosten gedekt.  

 

Voor CIF Nederland is er geen begroting gemaakt in 2019. Wel een financieel rapport dat 

wordt gedeeld met de leden en gecontroleerd door een Kascommissie. De ledenbijdrage 

voor 2019 is hetzelfde gebleven, € 45, - en voor organisaties € 75, -. 

 

In het najaar is een aparte begroting gemaakt voor het Symposium 60 jaar CIF 

International in 2020. In de laatste maanden van 2019 kwamen hiervoor de eerste 

aanmeldingen en bijdragen binnen. 

Hierdoor is het eindsaldo veel hoger dan begin 2019 maar € 1.856,00 zal in 2020 worden  

teruggeboekt i.v.m. annuleren symposium CIF 60 jaar. 
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Kort financieel overzicht 2019: 

Saldo per 01-01-2019   €    3.861,07 

Inkomsten                €    4.546,60 

Betalingen i.v.m. Symposium 60 jaar €    1.856,00 

Uitgaven- betalings verkeer                     €       167,92 

Uitgaven              €    4.565,19 

Saldo per 31-12-2019      €    5.530,56 

Saldo spaarrekening per 31-12-2019 €       156,67 

 

Het ledenbestand in 2019 was 23 leden en een organisatie, de HvA. Het vriendenbestand 

blijft redelijk stabiel. De groep Vrienden van CIF NL groeit langzaam doordat nieuwe 

gastgezinnen en mensen die betrokken zijn (geweest) bij het Nederlandse programma op 

deze lijst komen.  

 

In juli 2019 hebben Inge Belderbos en Hetty Nijmeijer - volgens afspraak met de 

penningmeester van CIF The Netherlands, Henny Hofman-Nevenzel - de jaarrekening en 

de financiële bewijsstukken over de jaren 2017 en 2018 gecontroleerd 

(steekproefsgewijs) en in orde bevonden. En werd geadviseerd op de volgende 

vergadering (2020) de leden voor te stellen de penningmeester decharge te verlenen 

over de twee genoemde periodes. 

 

Informatie verstrekking 

 

De World News (WN) wordt nu alleen nog als digitale versie toegestuurd aan de National 

Branches. CIF The Netherlands  stuurt deze versie door aan alle leden en plaatst het op 

de eigen website. Een aantal WNs (hard-copies) worden uitgeprint en aan een kleine 

groep leden gestuurd. 

 

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 2019 in Frankrijk, brochures van de CIF Programma’s in 

het buitenland en het Nederlandse programma, informatie t.a.v. het CIF 60 year 

symposium. Tevens is het CIF Int. Jaarverslag 2018 rondgestuurd. 

 

Website van CIF The 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 en indrukken van de mensen die aan een 

programma hebben deelgenomen worden hier gepubliceerd.  

 

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 tijdens de conferentie in St. Malo Frankrijk. 

Deze internationale taak is hier overgedragen aan David Scheele.   

 

Vijf Nederlandse CIF leden namen deel aan de 33ste CIF International Conference en de 

General Assembly (algemene ledenvergadering) georganiseerd door CIF Frankrijk in 

Saint Malo. Daar werd ook besloten Board of Directors vergadering 2020 gehouden zal 

worden in Marrakesh en de 34ste CIF International Conference plaats zal vinden in 

http://www.cifnetherlands.nl/
mailto:info@cifnetherlands.nl
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India, najaar 2021. Door de Corona pandemie zijn deze laatste beslissingen in 2020 

veranderd.  

 

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

Financial Advisory Group, voor overleg met de Treasurer van CIF Int. bestaat nog steeds, 

maar Mieke heeft haar plaats in die groep overgedragen.  

 

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. 

 

David Scheel is voor een laatste termijn van 2 jaar herkozen als vice-president van de 

Executive Committee van CIF International.  

 

Bestuur en Commissies  

 

Samenstelling van het Bestuur 2019 

Henny Hofman - Nevenzel, Den Ham, penningmeester  

Jenny Pourier, lid, ondersteunend coördinator Commissie Exchange 

Ingrid Richardson, lid, coördinator Exchange Program the Netherlands 

David Scheele, Utrecht, lid (tevens lid Executive Committee CIF International) 

Mieke Weeda, Driebergen, voorzitter (tevens lid Board of Directors CIF International) 

Trudy de Wit, Utrecht, lid 

 

Commissie Exchange NL  

Henny Hofman-Nevenzel 

Annelies Overwater 

Jenny Pourier   

Ingrid Richardson 

Mieke Weeda  

 

Regiocoördinatoren 2019 

Conny van de Aalsvoort 

Inge Belderbos 

Anke de Coole 

Hetty Nijmeiier-Senkeldam  

Annelies Overwater  

Ingrid Richardson 

 

Commissie Uitzendingen Exchange Programs 

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 
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Activiteiten CIF Netherlands in 2020 

 

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

 Organisatie Symposium 60 jaar CIF te Rotterdam 

 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 2020  

 Bespreken verdere samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en 

Hogeschool Utrecht 

 Zichtbaarheid CIF Netherlands/werving voor anderen/ Wervingsactiviteiten voor 

het uitzenden van deelnemers; Erasmus +, 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. 

 Vernieuwen bestuurssamenstelling en taakverdeling 


