
                      

 

  Council of International Fellowship 

  The Netherlands 

          
 

1 
CIF is a voluntary organization for international exchange in the field of human services. 

Registered at the chamber of commerce Breda no. 41103817 
 

 

 

Jaarverslag 2020 en activiteiten voor 2021 
 
Door de Corona pandemie verliep 2020 heel anders dan verwacht. Ook voor CIF wereldwijd. 
Het was vooral het jaar van ‘geen’: geen jaarvergadering, bijna geen life-vergaderingen, geen 
symposium ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van CIF in Rotterdam, geen 
uitwisselingsprogramma’s. Dat laatste was voorzien, omdat het symposium er voor in de plaats zou 
komen. Maar intussen vond ook voortgang plaats op onderdelen. 
 
Bestuur en werkzaamheden 
Door Corona vergaderde het bestuur maar een keer ‘life’, helaas door afwezigheid van Ingrid, niet 
voltallig, maar via Zoom  wel met deelname van Jenny.   
Het bestuur is nog steeds klein.. De in 2019 gevonden leden die speciale taken rond het Nederlandse 
programma willen uitvoeren, hebben ons wel wat versterkt. Helaas blijft de basis voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden en het versterken en vernieuwen van bestuur en commissies echter te smal.  
Er was er nog geen opvolger voor het voorzitterschap, maar Mieke heeft wel enkele van haar taken 
kunnen delegeren, waaronder de internationale taken.  
De samenstelling van bestuur en commissies in 2020 is onderaan het verslag opgenomen. 
 
CIF International  
David is nu zowel vicepresident van CIF International en vervangend lid van de Board of Directors 
(BD) en nam als zodanig deel aan de BD-vergaderingen , alle via Zoom. In juni korte zoom BD 
vergadering voor annual report, goedkeuring budget en leverancier voor de website. In November 
zaterdagmiddag en zondagmiddag een “reguliere”BD meeting online .  
  
Symposium ‘Building Bridges’ 
Het bestuur besteedde begin dit jaar veel aandacht en tijd aan het organiseren van het in juli 
geplande symposium ‘Building Bridges’. Aanvankelijk verliepen de organisatie en het aantal 
aanmeldingen voorspoedig. Toen kwam Corona. In de hoop dat het virus in het najaar onder controle 
zou zijn, is de inschreven deelnemers gevraagd of ze in oktober zouden willen deelnemen. Dat waren 
er niet genoeg om het symposium te kunnen financieren. Het symposium is toen afgeblazen. De 
ingeschreven CIF-leden ontvingen hun inschrijfgeld terug.  
 
Nederlandse Uitwisselingsprogramma. 
De samenstelling van de commissie is niet ingrijpend gewijzigd, hoewel een algemeen coördinator 
momenteel ontbreekt, en er zorgen zijn over de algehele ondersteuning.  In 2020 is vooral gewerkt 
aan het  herinrichten van het Programma. Er zijn meerdere Zoomvergaderingen van de 
uitwisselingscommissie geweest.  Nu de Hogeschool van Amsterdam is gestopt met haar 
ondersteuning, is er verder overlegd met de Hogeschool Utrecht. Daar is de bereidheid van de minor 
International Development om samen te werken groot. Er is besloten om deze nieuwe 
samenwerking vorm te geven in een nieuw programma in november 2021. Door de verplaatsing van 
het introductieprogramma naar Utrecht en het zoeken naar goedkopere accommodatie en het 
verhogen (van 350 naar 375 Euro) van de participatiekosten is de begroting voor dit programma 
gedekt. Het 2021 programma voor een kleine groep (max. 5) deelnemers is inmiddels met een 
nieuwe brochure verspreid, om deelnemers voor het programma uit te nodigen. We hopen dit 



                      

 

  Council of International Fellowship 

  The Netherlands 

          
 

2 
CIF is a voluntary organization for international exchange in the field of human services. 

Registered at the chamber of commerce Breda no. 41103817 
 

programma te kunnen aanbieden, maar het zal mede afhangen van het verloop van de corona 
pandemie en de dan geldende maatregelen.  
Mieke en Conny hebben informatieve sessies online gevolgd over nieuwe Europese Erasmus+ 
fondsen waarop  mogelijk in de toekomst door CIF een beroep gedaan zou kunnen worden.  Dit 
wordt vervolgd. 
 
Uitzendingen 
In 2020 is Ferry Pfaff aangenomen om deel te nemen aan het Oostenrijkse online uitwisselings 
programma 2021. Het is een experiment van een programma van één week.  
 
Financiën en Ledenbestand  
Voor CIF Nederland is er geen formele begroting gemaakt in 2020. Er is wel een financieel verslag dat 
zal worden  gedeeld met de leden en gecontroleerd door een Kascommissie. De ledenbijdrage voor 
2020 is hetzelfde gebleven, € 45,- en voor organisaties € 75, -. 
 
Inge Belderbos en Hetty Nijmeijer hebben in juli 2019 de jaarrekening en de financiële bewijsstukken 
over de jaren 2017 en 2018 gecontroleerd, en in orde bevonden. Doordat de jaarvergadering 2020 
niet heeft plaats gevonden, is de penningmeester nog geen decharge verleend over de twee 
genoemde periodes. Dat kan in 2021 alsnog gebeuren tijdens de jaarvergadering. Ook de controle 
van de kas over 2019 heeft door Corona niet kunnen plaatsvinden. Hopelijk kunnen de 
beoordelingen door de kascommissie van de financiële overzichten van 2019 en 2020 in de loop van 
2021 worden uitgevoerd.   
 
Het ledenbestand in 2020 was 23 leden. De Hogeschool van Amsterdam viel als lid af.  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. 
 
Informatie verstrekking 
De World News (WN) wordt nog steeds als digitale versie via CIF The Netherlands per e-mail 
doorgestuurd aan alle leden en op onze website geplaatst. Een kleine groep leden ontvangt een door 
het bestuur geprinte hard-copy . Er is in 2020 1 nummer uitgekomen. 
CIF The Netherlands stuurde in 2020 alle leden en vrienden van CIF NL een aantal nieuwsbrieven om 
hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze branche en de Internationale branches.  
 
Website van CIF The Netherlands 
De website van CIF The Netherlands http://www.cifnetherlands.nl met het email adres 
info@cifnetherlands.nl   wordt bijgehouden door Jacqueline van Veen. Informatie over de diverse 
programma’s van CIF International zijn te vinden op en via de website. De blogpagina bevat de 
verslagen van programmadeelnemers die we ontvangen en uitgezonden hebben. De internationale 
CIF-website is te vinden via http://www.cifiternational.org . 
 
Bestuur en Commissies  
Samenstelling van het Bestuur 2020 
Mieke Weeda,  voorzitter  
Henny Hofman - Nevenzel, penningmeester  
Jenny Pourier, lid 
Ingrid Richardson, lid,  

http://www.cifnetherlands.nl/
mailto:info@cifnetherlands.nl
http://www.cifiternational.org/
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David Scheele, lid  
Trudy de Wit, lid 
 
Commissie Exchange NL     
Henny Hofman-Nevenzel 
Annelies Overwater 
Jenny Pourier   
Ingrid Richardson 
Mieke Weeda Conny van de Aalsvoort 
Anke de Coole 
Inge Belderbos 
Hetty Nijmeiier-Senkeldam  
 
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 
 
Activiteiten CIF Netherlands in 2021   
 
De volgende zaken zullen ondermeer de aandacht van het Bestuur en de Commissie vragen: 

 Verstevigen van de basis van CIF The Netherlands: 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 2021 en opstarten  2022 

 Verstevigen van de financiële basis van CIF The Netherlands en het uitwisselingsprogramma 

 Samenwerking met de Hogeschool Utrecht verder uitwerken 

 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, onderzoeken koppeling Linkedin.  

 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 algemene ledenvergadering (General Assembly).  

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

 Vernieuwen bestuurssamenstelling en taakverdeling. 


