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Introductie 
 
Dit zijn het jaarverslag 2022 en activiteiten voor 2023 van CIF Netherlands. CIF 
Netherlands is onderdeel van The Council of International Fellowship, dat in 1960 

is opgericht. CIF Netherlands is opgericht in 1983. We bestaan dit jaar dus 40 
jaar! 

 
2022 verliep na de Corona pandemie weer als gewoonlijk met life ontmoetingen. 
Mensen die dat willen, kunnen via Teams deelnemen aan vergaderingen. CIF 

International koos ervoor om de Board of Directors (BD) meetings nog wel 
virtueel te houden. Dit had ook deels te maken met de kosten van een life BD 

meeting. 
Het uitwisselingsprogramma in Nederland van 18 tot 3 december 2022 kon 

gelukkig doorgaan. Wel is er een Corona beleid geschreven, voor het geval 
mensen Corona zouden krijgen en hoe we dan handelen.  
In zijn algemeenheid heeft CIF Netherlands de noodzakelijke communicatie zowel 

intern als extern kunnen onderhouden.  
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Doel CIF 
 
De Council of International Fellowship is een particuliere, politiek en religieus 
onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. 

 
Het doel is om professionele, interculturele en educatieve uitwisselingen te 

bevorderen voor degenen die werkzaam zijn op het gebied van sociaal werk in 
brede zin. Het leren en delen dat door de uitwisseling wordt gegenereerd, biedt 
kansen voor verbreding van zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling en 

draagt zo bij aan vrede en begrip. 
 

De organisatie werkt samen met andere entiteiten die dezelfde kernwaarden 
delen, de mensenrechten respecteren en een gelijke behandeling van iedereen 

garanderen, zoals overeengekomen in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens van de Verenigde Naties. 
 

 

CIF International organisatie doelstellingen 
 

A. Relaties onderhouden en faciliteren, leermogelijkheden en de uitwisseling 
van werk- en culturele ervaringen bieden aan haar deelnemers, leden, 
gastgezinnen en iedereen die betrokken is bij de activiteiten van de 

organisatie en haar nationale afdelingen. 
 

B. Het promoten en ondersteunen van het organiseren van een tweejaarlijkse 
Internationale Conferentie, de oprichting van nieuwe Nationale Afdelingen 
of, in landen waar dit waar dit niet mogelijk is, een Contactpersoon te 

zoeken. 
 

C. Ondersteuning van de organisatie van internationale professionele 
uitwisselingsprogramma's die praktische en theoretische informatie over 
de sociale en culturele gebruiken van het gastland combineren. 

 
D. Het ondersteunen van de werving en selectie van nieuwe deelnemers aan 

CIF International Professional Exchange Programma’s en CIPUSA-
programma's, hun deelname aan de activiteiten van de organisatie aan te 
moedigen en lid te worden. 

 
 

Organisatie CIF International 
 
General Assembly (Algemene vergadering) 

 
CIF International is een Vereniging. De Algemene Vergadering is het hoogste 
orgaan van de organisatie en bestaat uit alle CIF-leden. CIF leden zijn personen 
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die deel hebben genomen aan een CIF of CIPUSA uitwisselingsprogramma, onder 
verantwoordelijkheid van CIF International. 

 
De Algemene Vergadering vindt eens in de twee jaar plaats.  
 

Board of Directors  
 

De Board of Directors bestaat uit de voorzitters van nationale CIF-organisaties en 
een vertegenwoordiger van CIPUSA (De Amerikaanse Organisatie). 
De Board of Directors beslist over het lopende beleid en de prioriteiten, de 

implementatie van het beleid en de toewijzing van financiële middelen volgens 
de algemene beleids- en prioriteitsrichtlijnen die door de organisatie zijn 

opgesteld. CIF Netherlands is ook lid van de Board of Directors. namens CIF 
Netherlands is David Scheele lid.  
 

Executive Committee (Dagelijks Bestuur) 
 

Het Dagelijks Bestuur wordt gekozen door de Board of Directors uit de leden van 
CIF International die zich beschikbaar hebben gesteld via de Election Committee. 
Het Bestuur is bevoegd om namens de Board of Directors op te treden, in 

overeenstemming met het beleid, de programma's, projecten en algemene 
richtlijnen van de organisatie. Het Dagelijks Bestuur voert de beslissingen van de 

Board of Directors uit en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. 
Het Bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de 

penningmeester en twee algemene bestuursleden. De functie van voorzitter, 
secretaris en penningmeester zijn vaste rollen met hun eigen gerelateerde taken. 
De taken van de algemene bestuursleden worden in overleg samengesteld. De 

maximale zittingsduur van leden is 8 jaar. 
 

Ondersteunende commissies 
 
Het CIF Internationaal Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door een aantal 

commissies, zowel permanente als tijdelijke. 
 

 Election Committee 
De Verkiezingscommissie is een vaste commissie en is samengesteld uit 
minimaal twee en maximaal drie leden waarvan één de functie heeft van 

coördinator. De commissie roept op voor nominaties voor het lidmaatschap 
van het Dagelijks Bestuur en organiseert iedere twee jaar de verkiezingen 

daarvoor. 
 

Sinds maart 2021 is Mieke Weeda lid van de Verkiezingscommissie.  

 
 Financial advisory Committee 

De Financiële Adviescommissie is tevens permanent en adviseert en 
ondersteunt de Penningmeester van het Dagelijks Bestuur op financieel 
gebied. 
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Speciale commissies CIF International 
 

Er waren in 2022 geen tijdelijke commissies.  
 
 

Organisatie CIF Netherlands  
 
CIF Netherlands is een stichting met een bestuur dat uit vijf personen bestaat. 

Sinds maart 2022 is de bestuurssamenstelling als volgt: 
 

Voorzitter    David Scheele 

Secretaris    Trudy de Wit 
Penningmeester   Henny Hofman-Nevenzel  

Algemeen bestuurslid  Jenny Pourier 
Algemeen bestuurslid  Mieke Weeda 

 
Mieke Weeda heeft aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen. 
Er komt dus een vacature binnen het bestuur. 

 
Het bestuur vergaderde twee keer. Hieraan kon Jenny Pourier, die in Bonaire 

woont, deelnemen via Teams.  
Het bestuur heeft haar taken kunnen uitvoeren. De inzet van anderen die onder 
meer helpen met de organisatie van het Professionele Uitwisselingsprogramma 

(IPEP) is cruciaal. Idealiter zouden daar nog meer mensen bij kunnen komen om 
de basis steviger te maken en toekomst bestendig.  

 
Aantal begunstigers 
 

Het aantal begunstigers in 2022 was 20. Daarnaast zijn er nog veel “vrienden” 
van CIF Netherlands, die ondersteunen waar nodig. 

Een maal per jaar vindt een jaarvergadering plaats waar alle begunstigers voor 
worden uitgenodigd. De vergadering vond in 2022 plaats in Driebergen. Een 
aantal mensen namen deel via Teams.  

 
Public relations 

 
Begunstigers en vrienden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen 
binnen de organisatie, zowel internationaal als nationaal, door nieuwsbrieven, 

toezenden van jaarverslagen, de World News vanuit CIF International en de 
internationale en nationale websites.  

De World News (WN) van CIF International wordt nog steeds als digitale versie 
via CIF Netherlands per e-mail doorgestuurd aan alle begunstigers en op onze 
website geplaatst. Een kleine groep leden ontvangt een door het bestuur 

geprinte hard-copy. Er is in 2022 één nummer uitgekomen. 
 

Website van CIF Netherlands 
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De website van CIF Netherlands 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 

www.cifinternational.com 
 

 

Internationaal Uitwisselingsprogramma (IPEP) in 

Nederland 
 

Het Nederlandse IPEP is in 1988 begonnen en vanaf 1991 in samenwerking met 
de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Sinds 2020 werkt CIF Netherlands 
samen met de Hogeschool Utrecht, onder het Minor program International 

Development Work. In 2022 vond het IPEP voor de eerste maal plaats in 
samenwerking het de Hogeschool Utrecht. 

 
Commissie Exchange NL 2022 
 

Leden van deze commissie in 2022 waren: 
 

Jenny Pourier, coördinator) 
Trudy de Wit (verslaglegging) 
Hetty Nijmeijer-Senkeldam  

Conny van de Aalsvoort 
Annelies Overwater 

Ferry Pfaff 
Henny Hofman-Nevenzel 
David Scheele. 

Mieke Weeda. 
 

Er zijn meerdere online vergaderingen van de commissie exchange NL geweest. 
Hier is voor gekozen, omdat dit voor de deelnemers veel reistijd scheelt en de 
vergaderingen prima online kunnen worden gevoerd. Er is verder overlegd met 

de Hogeschool Utrecht. Daar is de bereidheid van de minor International 
Development om samen te werken groot. Het IPEP in 2022 was het eerste 

daadwerkelijke programma in samenwerking net de HU. De samenwerking en 
het inhoudelijke programma was prima. Zie hieronder de resultaten van de 
evaluatie. 

 
Hoofdpunten evaluatie IPEP 2022 in Nederland van 18 november tot 3 

december 2022 
 

Het aantal ontvangen aanvragen voor deelname aan het Nederlandse 
programma in 2022 was 12, waaruit 7 kandidaten werden geselecteerd. Helaas 
moesten 3 kandidaten afzeggen om diverse redenen, zodat aan het programma 

uiteindelijk 4 personen deelnamen. 

http://www.cifnetherlands.nl/
mailto:info@cifnetherlands.nl
http://www.cifinternational.com/
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De vier deelnemers kwamen ut Italië, Finland, Roemenië en Nieuw Zeeland.  
De Hogeschool Utrecht (HU) nam de programmering en uitvoering van de eerste 

week op zich en betrokken daarbij ook (part time) studenten. CIF-Netherlands 
organiseerde de tweede week, waarin de deelnemers individuele programma’s, 
gericht op de door hen gekozen werksoort, volgden. 

 

 
 

Gezamenlijk programma: 
Het programma begon met een introductieweekend, gericht op kennismaking 
met elkaar, CIF en Nederland. De deelnemers verbleven van vrijdag tot zondag 

samen in een appartement in Uitdam.  
Zondagavond verhuisden ze naar Utrecht waar ze de eerste week in een 

Stayokay verbleven en van daaruit dagelijks naar de HU gingen. 
Het programma van de HU, met discussies en de veldbezoeken in Utrecht gaf 
een basis voor het tweede deel van het programma. De gevarieerdheid van het 

programma gaf hen inzicht in het sociale werk in Nederland. Over de structuur 
en inhoud van het sociaal systeem hadden ze graag meer willen weten, maar de 

uitgangspunten waren duidelijk en ondersteunden hun begrip van wat ze leerden 
in de bezochte instellingen. Het HU programma werd erg gewaardeerd. 
 

Het individuele programma:  
Kennismaken met de Nederlandse sociaal werk praktijk stond hierbij centraal.  

De deelnemers waren tevreden over de individuele programma’s: het was een 
heel goede en verrijkende ervaring geweest. Voor een van de deelnemers was 

het niet gelukt alle instellingen van haar werkveld tot medewerking bereid te 
vinden. Ze betreurde dat, maar leerde toch genoeg via de bezochte instellingen 
uit haar tweede keuze. De bezoeken aan de diverse instellingen werden als zeer 

goed gewaardeerd. De bezoeken waren goed georganiseerd en gepland. De 
deelnemers konden daadwerkelijk hun ervaringen en methodieken delen met 

ontvangende organisaties en de sociale werkers. Ze kregen nieuwe inzichten en 
zagen ook veel overeenkomsten.  
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Enkele punten werden speciaal genoemd:  
- Het gezamenlijke weekend bij de start van het programma hielp erg bij het 

acclimatiseren, hoewel ze toen meer tijd hadden gewild om elkaars werkveld 

te leren kennen 

- Het leven in een onbekend land en met onbekende mensen, terwijl je op 

jezelf aangewezen bent, is een goede ervaring 

- De tijd kunnen nemen voor professionele en persoonlijke uitwisseling met 

collega’s uit meerdere landen 

- Waardering voor de mate waarin in Nederland de individuele werker eigen 

keuzes kan maken, het netwerken, het werken aan preventie en de vele 

vrijwilligers die in het systeem werken, en ook het gebruik van robots en 

technologie, bv. in de ouderenzorg. 

Gastgezinnen: 
In de tweede week verbleven de deelnemers in een gastgezin. Ze gaven 

unaniem het leven in het gastgezin de hoogste waardering. Ze voelden zich 
welkom en genoten van het deelnemen aan het dagelijks leven in een 
Nederlands gezin. De warmte en de gastvrijheid van de gastgezinnen werd 

geprezen, en natuurlijk ook de praktische informatie die hielp om de te bezoeken 
instellingen te vinden 

 
 

Commissie Exchange Uit 
 

Leden van deze commissie in 2022 waren: 
 

Mieke Weeda 
Trudy de Wit. 

 

Uitgezonden kandidaten 
 

Er waren drie aanvragen voor uitzending. Een kandidaat heeft in 2022 
deelgenomen aan het IPEP In Zweden. Er was er een kandidaat voor Duitsland. 
Dit ging niet door omdat het programma door Duitsland werd gecanceld. 
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Ee loopt nog een aanvraag van een kandidaat voor deelname aan het IPEP in 
Israël 2023.  

 
 

Financiën CIF Netherlands: 

 

Aan te geven door Henny, hieronder de tekst van vorig jaar 

 

 

Over 2022 is voor CIF Netherlands een formele begroting gemaakt. Er is een 

financieel verslag over 2022 dat gecontroleerd wordt door een kascommissie en 
met de begunstigers zal worden gedeeld. De jaarbijdrage voor 2022 is hetzelfde 

gebleven: € 45,- en voor organisaties € 75. 

 
De kascontrole op de jaarrekeningen van 2017 en 2018 heeft in juli 2019 

plaatsgevonden door de kascommissie, Hetty Senkeldam en Inge Belderbos en is 
in orde bevonden. Omdat er in 2020 i.v.m. Corona geen jaarvergadering heeft 
plaatsgevonden is de penningmeester, met dank voor haar werk, tijdens de 

jaarvergadering van 2021 decharge verleend.  
Tijdens deze vergadering is tevens afgesproken dat Max de Coole en Hetty 

Senkeldam de kascommissie vormen om de jaarrekeningen van 2019 en 2020 te 
controleren. Zodra de Corona regels dit weer toegestaan nodigt Henny hen uit 
voor een afspraak. De afspraak was eind 2021, maar is uiteindelijk gepland op 

22 januari 2022. 
 

In 2022 zijn 19 begunstigers verzocht om hun jaarbijdrage te betalen; we 
hebben van 20 begunstigers de bijdrage mogen ontvangen. In 2020 is er één 
nieuwe begunstiger bijgekomen en eind 2021 heeft één begunstiger zich met 

ingang van 2022 definitief afgemeld.  
 

De financiële jaarrekening 2021 treft u als bijlage bij dit jaarverslag en zal 
tijdens de jaarvergadering in maart 2022 worden toegelicht. 
Korte samenvatting van de betalingsbalans 2022 

 

Saldo lopende rekening per 1-1-21 3833,57 

Saldo lopenderekening per 31-12-21 2083,89   

  

Saldo spaarrekening per 1-1-21 156,67 

Saldo spaarekening per 31-12-21 2156,67   

  

Vermogen per 31-12-2021  4.240,56 
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Activiteiten CIF Netherlands in 2023  
 
De volgende zaken zullen in 2023 onder meer de aandacht van het Bestuur en 

de Commissies vragen: 
 

 Verstevigen van de basis van CIF Netherlands: werven nieuwe 

begunstigers en vrijwilligers  
 Jaarlijkse rapportage aan CIF International o.a. voor Professional 

Exchange Program (FER) en de Activiteiten Rapportage (AAR)  
 Planning en uitvoering Nederlandse IPEP 2023 met nog gepland worden. 

Over de data en samenwerking met de HU vindt nog een overleg plaats  

 Onderhouden contacten met CIF International 
 Het overzetten van de stichtingsvorm naar verenigingsvorm van CIF 

Netherlands, zoals in de jaarvergadering van 2022 afgesproken.  
 Versterken van de betrokkenheid van de begunstigers  

 Deelname aan de vergadering van de Board of Directors in juni 
voorafgaand aan de CIF International Conference in Hannover, Duitsland.  

 

 

Conferenties: 
 

De CIF International conferenties die gepland zijn:  
 

 12 tot 17 Juni 2023 in Hannover, Duitsland 

 2025 waarschijnlijk in India.  
 

 

Tot Slot 
 
Het Bestuur wil hierbij alle bij CIF Netherlands betrokkenen zeer hartelijk 

bedanken voor zowel de financiële als persoonlijke inzet voor het werk van CIF. 
Zonder deze bijdragen zou CIF Netherlands niet kunnen bestaan.  

Met name de coördinatoren die het IPEP organiseerden, gastgezinnen die hun 
huis openstelden en de instellingen die de deelnemers wilden ontvangen 
verdienen veel lof. Onze waardering hiervoor is groot.  

 
 

 
 

Maart 2023 
Namens het Bestuur van CIF Netherlands, 
 

 
David R. Scheele MBA 

Voorzitter CIF-Netherlands 
 


