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Het team bestaat uit vrijwilligers die eigen taken hebben en tezamen zorgen voor internationale jeugduitwisselingen 

Boardmembers Foundation MDJC  (Stichting Rotary Multidistrict Jeugdzaken) 

Voorzitter Rtn Anita de Munnik (RC Zierikzee - D1610), tel: 06-40388993, email: chair@rotaryyouthexchange.nl 

Secretaris Rtn Lucien Perlitius (RC Landgraaf - D1550), tel: 06-28964915, email: secretary@rotaryyouthexchange.nl 
Penningmeester Rtn Jeroen Sertons (RC Elst Overbetuwe), tel: 06-53185350, email: finance@rotaryyouthexchange.nl 
 
District Jeugd Commissaris 
D1550 Zuidoost-Nederland Lucien Perlitius, (RC Landgraaf - D1550), 
  tel: 06-28964915, email: secretary@rotaryyouthexchange.nl 
D1560 Oost-Nederland Léoni Oude Nijhuis (RC Twente Zuid AM), 
  tel: 06-51518887, email: doc@rotaryyouthexchange.nl 
D1570 Midden-Nederland Liesbeth Tóth Varjú ( RC Lopikerwaard), 

tel: 06-51115048, email: l.toth@wxs.nl 
D1580 Noord-Holland Peggy Rolvink (RC Purmerend), tel: 06-51567150, email: info@searchmate.nl 
D1590 Noord-Nederland Barbara Tusveld(RC Lelystad), tel. 06-55128529, email: longtermout_north@rotaryyouthexchange.nl 
D1600 Zuid-Holland Aart Haitjema ( RC Leiden AM), tel: 06-46246364, email: haitjema@me.com 
D1610 Zuidwest Nederland Hans Lambeek (RC Zevenbergen e.o.), 

tel: 06-53393016, email: h.lambeek@wxs.nl  
Vertegenwoordiger van de Gouverneurs 2016-2017: Rtn Hetty Deinum, email: hdeinum1@kpnplanet.nl 
Vertegenwoordiger van de Gouverneurs 2017-2018: Rtn 

Ondersteuning   

PR & Marketing Rtn Elly Scheepers (RC Etten Leur e.o. - D1610),  
tel: 06-51249600, email: pr@rotaryyouthexchange.nl  

Communicatie Rtn Marco Beijersbergen (RC Sassenheim - D1600),  
tel: 0252-222936, email: admin@rotaryyouthexchange.nl 

Longterm Year Exchange  (Jaaruitwisseling) 

Voorzitter Rtn Barbara Tusveld (RC Lelystad),  
 tel: 0320-262378/ 06-55128529,  email: selectie@rotaryyouthexchange.nl  
Outbound 
Coördinator Noordelijk halfrond Rtn Barbara Tusveld (RC Lelystad),  
 tel: 0320-262378/ 06-55128529,  email: longtermout_north@rotaryyouthexchange.nl 
Coördinator Zuidelijk Halfrond Rtn. Sabine Vergroesen (R.C. Amstelveen), 
 tel: 020-7850428/ 06-11772743, email: longtermout_south@rotaryyouthexchange.nl 
Inbound 
Contactpersoon Rtn Rem Jonker (RC Medemblik, 
 tel: 0226-451777/ 06-51311302, email: longtermin@rotaryyouthexchange.nl 
Administratie Rtn Wybo Zoutman (RC Apeldoorn-Noord), 

tel: 055-5422697, email: lontermin_admin@rotaryyouthexchange.nl 
Coordinator DOC Rtn Léoni Oude Nijhuis, email: doc@rotaryyouthexchange.nl 
Selection Year Exchange Secretaris Rtn. Barbara Tusveld,  email: selectie@rotaryyouthexchange.nl 
Europe tour Rinus den Dungen, email: europetour@rotaryyouthexchange.nl 
Rotex contactpersoon Rtn H. van den Berg (RC Hoeksche Waard - D1610, 

tel: 06-53720731, email: bestuur@rotexnederland.nl 
Rotex www.rotexnederland.nl 

Shortterm Summer Camps & Tours   

Voorzitter Rtn Lucien Perlitius (RC Landgraaf - D1550), 
tel: 06-28964915, email: secretary@rotaryyouthexchange.nl 

Inbound coördinator Rtn Michiel de Graaff (RC Eindhoven-Kemperland), 
tel: 0497514740, email: summercamp@rotaryyouthexchange.nl 

Outbound coordinator Rtn Frits Rohof, (RC Oosterhout-regio),   

tel: 06-25005940, email: zomerkamp@rotaryyouthexchange.nl 

Shortterm family to family   

Coördinator Noordelijk halfrond Rtn. Marc Wolfs (RC Roermond Maas en Roer),  
tel: 06-24331700, email: f2f_north@rotaryyouthexchange.nl 

Coördinator Zuidelijk halfrond Rtn Herman Weggen (RC Etten Leur e.o.),  
tel: 06-51361272, email: f2f_south@rotaryyouthexchange.nl 
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      Uitgave 21 april 2015 

 

Internationale jeugduitwisselingen met Rotary ‘Juist NU!’ 

 

Steeds meer jongeren reizen. Internationale schoolreizen en trekken 

door uitheemse landen zijn al vele jaren in en nemen alleen maar 

toe. Men vraagt weleens: “Waarom is er nog steeds een 

internationaal jeugduitwisselingsprogramma met Rotary?”  

Het antwoord is eenvoudig. Internationale jeugduitwisselingen 

zitten in het DNA van Rotary. Rotary is een wereldwijde 

organisatie die jongeren de mogelijkheid biedt om kennis te maken 

met een andere cultuur en een buitenlandse taal te leren. 

 

“Connecting young minds, to share future beliefs” 

Het internationale jeugduitwisselingsprogramma is een levendige 

‘ontmoeting’ tussen culturen, jongeren en ouderen, Rotarians en 

niet-Rotarians. Deelnemende Rotary clubs spreken over een 

verrijking. Hierbij een paar reacties van deelnemende RC’s in 

Nederland, waarmee aangetoond wordt dat de exchange 

programma’s boeiend zijn. 

 

“Het Zomerkamp heeft de leden van onze Rotaryclub nader tot 

elkaar gebracht”; onze jaarstudent bracht nieuw leven in de 

brouwerij; “we hebben nieuwe leden gekregen omdat we positief in 

beeld zijn”. 

 

Actuele informatie en details op de website 

 

Deze brochure bevat belangrijke informatie over de Rotary 

jeugduitwisselingen in 2016-2017, waarvan de registratie en de 

selectie dit najaar plaats vinden. In deze brochure worden de 

hoofdlijnen geschetst, de details vindt u op website.  

Clubs die willen deelnemen aan een programma worden verzocht 

de website te raadplegen voor de details en actuele informatie. 

Wetgeving en voorschriften wijzigen regelmatig en het is logisch 

dat er volgens de laatste regels gehandeld moet worden.  

Zie: http://www.rotary.nl/yep/  

 

De grootste wijziging t.o.v. eerdere publicaties is dat vanaf heden 

alle gegevens van deelnemende clubs en deelnemers digitaal 

worden verzameld en vastgelegd 

Zie: http://rotaryyouthexchange.nl/tiki/tiki-register.php 

 

 
 

MDJC (Stichting RotaryMulti District Jeugdzaken Commissie) 

 

Namens de zeven Rotary districten in Nederland coördineert en 

begeleidt de MDJC 3 internationale jeugduitwisselingen met 

Rotary. Een Long Term en 2 Short Term uitwisselingen 

 

Internationale jeugduitwisselingen met Rotary worden al 55 jaar 

georganiseerd. Zij voldoen aan drie belangrijke doelstellingen van 

Rotary. Te weten: Stimuleren van internationale ontwikkeling; 

kennis nemen van en belangstelling hebben voor buitenlandse 

cultuur; het opbouwen van goede relaties tussen landen. 

Deelnemers aan de programma’s zijn tussen de 15 en 21 jaar. 

Afhankelijk van het programma gelden er leeftijdsvoorschriften. 

Voor meer informatie: http://www.rotary.nl/yep/ 

 

Rotary clubs 

 

De drijvende motor van de internationale jeugduitwisselingen zijn  

 de Rotaryclubs, die deelnemers zoeken om uitgezonden 

te worden en 

 de gezinnen, die jongeren uit het buitenland gastvrij 

ontvangen in hun familie. 

De “voorzittersverklaring” waarin de voorzitter en de inkomende 

voorzitter verklaren dat hun Rotaryclub deelneemt aan een Long 

Term Exchange of een Camps & Tours inbound is essentieel. Bij 

afwezigheid van de voorzittersverklaring neemt de MDJC de 

aanvraag van de deelnemer niet behandeling.  

Sponsorclub en gastclub 

We spreken over sponsorclubs, die Nederlandse jongeren 

sponsoren om naar het buitenland te gaan en gastclubs in het geval 

dat een Rotaryclub huisvesting biedt en een programma maakt voor 

jongeren uit het buitenland. 

N.B. Voor de jaaruitwisseling en Family-to-Family geldt absolute 

wederkerigheid, d.w.z. er kan alleen uitgezonden worden als daar 

een ontvangst in Nederland tegenover staat. 

 

Relatie Rotaryclub en MDJC 

 

De MDJC zorgt voor een exacte match tussen het aantal 

Nederlandse jongeren dat naar het buitenland reist en aantal 

buitenlandse jongeren dat Nederland bezoekt en zij zorgt voor de 

plaatsingen van alle deelnemers zowel in binnen- als buitenland. 

 

De Rotaryclubs en hun leden voeren de programma’s uit, zodat 

tussen sponsorclubs en gastclubs een wereldwijd netwerk van 

vriendschap opgebouwd wordt waaruit mogelijke gezamenlijke 

service acties kunnen ontstaan. 

Het contact tussen de Rotaryclub en de MDJC verloopt via de club 

jeugdcommissaris (cjc) 

Het MDJC-team ondersteunt deelnemers, hun ouders en de 

Rotaryclubs bij de voorbereidingen en uitvoering. Daarnaast 

zorgen ze voor de matching, DOC, verblijfsvergunning, 

verzekering en draaiboeken. 

Een uitwisseling is een clubactiviteit. Het vraagt voorbereiding en 

vooral betrokkenheid van alle clubleden. Een cjc en de 

gastgezinnen alleen zijn een te kleine basis voor het welslagen van 

het programma. De laatste jaren werken clubs ook vaker samen om 

een uitwisseling mogelijk te maken. Samenwerkende clubs kunnen 

zich dus ook registreren. 

We kennen 3 programma’s  

Long Term Exchange Program (LTEP) 

1. De Internationale Jaaruitwisseling.  

Short Term Exchange Program (STEP) 

2. ‘Family-to-Family’. 

3. Camps & Tours 

 

Alle genoemde programma’s staan open voor studerende jongeren 

van zowel Rotarians als van niet-Rotarians. In vele gevallen is 

deelname alleen mogelijk voor het behalen van het diploma van de 

middelbare school. 

  

Wat is een LTEP en wat betekent het voor een Rotary club? 

Bij dit programma wonen middelbare school leerlingen tussen de 

zestien en achttien jaar oud tijdens het uitwisselingsjaar bij drie 

verschillende gastgezinnen. De (buitenlandse) leerling gaat in de 

buurt van het gastgezin naar school. Ideaal zou zijn dat het gezin 

van de uitgezonden deelnemer ook fungeert als gastgezin. 

http://www.rotary.nl/yep/
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Geadviseerd wordt om de deelnemer tijdelijk lid te maken van een 

vereniging of club, zodat ze jongeren kunnen ontmoeten. 

Deelname aan dit programma gebeurt op strikte wederkerigheid. 

Dat houdt in dat op districtsniveau hetzelfde aantal inbounds 

(inkomende deelnemers) als outbounds (naar het buitenland gaande 

deelnemers) zijn. Het is prettig wanneer de sponsorclub die de 

deelnemer uitzendt ook een gastclub kan zijn. 

 

Kosten 

De kosten voor een Gast Rotary club liggen rond de 3000 euro: * 

Zakgeld 1100 

NS-jaarkaart 350 

Cadeaus 250 

Contributies 250 

Bijdrage Europatour 400 

Diversen 200 

* De kostenopgave voor de Rotary club is bij benadering. 

 

De deelnemer betaalt zelf de inschrijfkosten, verzekeringen, 

vliegtickets en uitstapjes, waaronder ook de Europatour.  

 

Informatie voor Rotary clubs: 

- Het gastgezin hoeft geen (thuiswonende) kinderen te hebben, 

maar het heeft wel de voorkeur 

- Reizen buiten Nederland zonder toestemming vooraf van de 

inbound coordinator en zonder begeleiding van een Rotarian is niet 

toegestaan. 

- Van een deelnemer verwachten wij dat hij een ambassadeur is 

voor zijn vaderland en voor Rotary. De deelnemers hebben een 

intensief selectie traject afgelegd voor hun uiteindelijke uitzending. 

- Deelnemers en hun ouders worden rechtstreeks door het MDJC 

team geïnformeerd en voorbereid. 

 

Het MDJC team staat de Cjc’s, counselors en gastgezinnen met 

raad en daad bij tijdens de voorbereiding van een ‘jaarkind’ bij een 

gastclub.  

 

Belangrijke agenda ‘Jaarkind’ 

30 september 2015 uiterste registratie datum inschrijven 

jaarkind zowel inbound als outbound  

15 oktober 2015 dossier jaarkind is compleet 

24 oktober 2015 landelijke selectiedag deelnemers 

jaaruitwisseling 

13, 14 en 15 nov1 2015 selectieweekend voor deelnemers 

jaaruitwisseling 

20 december 2015 application jaarkind in compleet 

9 april 2016 eerste informatiebijeenkomst 

prebounds 

4 juni 2016 uitzwaaiparty prebounds 

15 september 2017  debriefing rebounds 

 

DOC en Farewell party 

De inbounds, de buitenlandse studenten die een jaar naar 

Nederland komen, volgen na hun aankomst de Dutch Orientation 

Course (DOC) 

Een Rotary club kan ook deelnemen aan de organisatie van een 

DOC in januari of augustus.  

De clubs huisvesten de inbounds, zorgen voor een schoolgebouw 

en voor een avondprogramma gedurende een week van zaterdag tot 

zaterdag. De docenten komen van de MDJC 

De DOC organiserende Rotary club organiseert ook de farewell 

party (eindfeest) van de inbounds voordat ze weer naar huis gaan. 

De farewell party vindt plaats in november en juni van ieder 

kalenderjaar. 

     
1 Correctie op 20-08-2015 

Naast een Long Term Exchange kennen we 2 Short Term 

Exchange Programma’s:  “Family-to-Family” en “Camps & Tours” 

 

Wat is STEP Family–to-Family en wat betekent deelname voor 

een Rotaryclub? 

Het laagdrempelige programma Family-to-Family is het 

succesnummer van alle internationale jeugduitwisselingen. Het 

programma heeft nauwelijks kosten voor een Rotary Club en er 

wordt weinig inspanning van een Rotary club gevraagd. 

Jongeren tussen de 16 en 19 gaan een aantal weken logeren bij een 

buitenlands gezin en van datzelfde gezin komt een kind logeren bij 

het Nederlandse gezin. De deelnemende gezinnen hebben er in de 

zomervakantie tijdelijk een extra zusje of broertje bij.  

De deelnemer betaalt zijn reiskosten en uitstapjes in principe zelf. 

 

Belangrijke data voor een Family-to-Family uitwisseling 

Tussen 15 september 2015 en 31 januari 2016 registreren voor  

Family-to-Family deelname 

 

Wat is een STEP Camps & Tours? 

Een korte jeugduitwisseling binnen Europa, de landen in het 

oostelijk deel van de Middellandse Zee, Afrika, Californië, Canada 

en Taiwan kan met een Camps and Tours. 

We spreken van een inbound Camp als een Rotary club een kamp 

organiseert. In Nederland gebruiken we vaak de naam zomerkamp. 

Voor deelnemers aan een kamp in het buitenland spreken we over 

een Outbound Summercamp. 

 

Een inbound Camp organiseren 

Een zomerkamp in Nederland duurt gewoonlijk twee weken. Iedere 

ontvangende Rotaryclub, of lokaal samenwerkende Rotary clubs, 

organiseert een week zomerkamp. Een zomerkamp van 2 weken 

wordt uiteindelijk door 2 Rotaryclubs (of meerdere) georganiseerd 

in 2 verschillende Rotary districten in Nederland. De 2 

organiserende clubs (of meerdere) zorgen voor het zomerkamp 

programma en huisvesting gedurende hun zomerkamp. Meestal 

wordt huisvesting georganiseerd bij gastgezinnen met, bij 

voorkeur, kinderen in dezelfde leeftijd. De grootte van de te 

ontvangen groep varieert van 16-21 personen in de leeftijd van 15 

tot 20 jaar 

 

Wat zijn belangrijke data voor een Inbound Camp? 

1 december 2015 uiterste aanmelddatum voor 

organiserende RC  

16 januari 2016 informatiebijeenkomst voor 

organiserende RC´s  

 

De clubs kunnen zich voor het organiseren van een zomerkamp in 

2016 voor 1 december 2015 bij de coordinator zomeramp inbound 

opgeven. Nadat de aanmeldingen binnen zijn, worden telkens 2 

ontvangende clubs gekoppeld in een bijeenkomst op de derde 

zaterdag in januari in Den Bosch. Tijdens deze bijeenkomst worden 

gekoppeld om tot een zomerkamp programma van 2 weken te 

komen. Het is dus cruciaal om op deze bijeenkomst gemandateerd 

vertegenwoordigd te zijn als initiatiefnemer. 

In onderling overleg wordt het volgende tussen de organiserende 

clubs vastgelegd  

1. Het maximaal aantal deelnemers  

2. De leeftijdsgrenzen van de deelnemers 

3. De periode van het zomerkamp 

4. De verdeling meisjes en jongens en hoeveel deelnemers 

per nationaliteit. 

5. De onderlinge volgorde, d.w.z. welke club ontvangt in de 

eerste week en welke club neemt de tweede week 

6. Welke cjc van de organiserende clubs de coördinatie 

tussen de 2 clubs en de deelnemers ter hand zal nemen. 

Vervolgens wordt verwacht dat binnen een maand na 

dato een wervend programma met thema in het Engels 

beschikbaar is 

Overige zaken die nadere afstemming kunnen behoeven binnen de 

organiserende clubs zijn, onderdak, deelname eigen jongeren, het 

maken van draaiboek en financiën. 

 *De kosten van een zomerkamp ramen wij vanaf 3000 euro/kamp. 
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In het geval er een oneven aantal inschrijvingen zijn voor het 

organiseren van een zomerkamp-week, kan er gekozen worden 

voor een zomerkamp voor de duur van 3 weken of voor een extra 

kamp voor de duur van 10 dagen op een locatie in Nederland. Ook 

is het steeds meer gebruikelijk om aan de buitenlandse deelnemers 

een beperkte financiele bijdrage in de kosten te vragen. Voor 

inlichtingen kan men zich wenden tot inbound coordinator 

 

STEP Camps & Tours outbound 

 

Nederlandse jongeren kunnen ook deelnemen aan een 

Summercamp ergens in Europa.  

 

Zodra bekend is hoeveel (buitenlandse) jongeren deelnemen aan 

een Nederlands zomerkamp kunnen Nederlandse jongeren pas 

worden ingeschreven voor een Summercamp in het buitenland.  

Er wordt op het kamp Engels gesproken, omdat kinderen van vele 

nationaliteiten deelnemen. Enige kennis van het Engels is een 

voorwaarde voor deelname In Nederland wisselen we vooral in 

Europa uit. 

 

Belangrijke data Summercamp 

15 april 2016 uiterste registratiedatum voor 

outbound deelnemers 

 

Met welke landen wisselen we uit? 

 

We wisselen alleen uit met districten die gecertificeerd zijn door 

Rotary International 

Zie voor lijst deelnemende landen per programma op: 

http://www.rotary.nl/yep/ onder uitwisseling programma’s 

 

Wat zijn de kosten van een internationale jeugduitwisseling? 

 

De kosten van de verschillende uitwisselingen kunnen sterk  

verschillen, ook is er een groot verschil voor een sponsor club of 

een ontvangende club. De deelnemer neemt ook een gedeelte van 

de kosten voor zijn rekening. 

Kosten van vliegtickets, verzekeringen, inschrijfkosten souvenirs, 

uitstapjes zijn voor de deelnemer. 

* Gegevens over de kostenopbouw treft u aan op de website. voor 

meer details: http://www.rotary.nl/yep/programma/jaaruitwisseling/  

 

Regio fondsen, “jeugdpotten”. 

 

In verschillende regio’s in Nederland kunnen organiserende 

Rotaryclubs een bijdragen ontvangen voor de kosten van de 

organisatie uit een “jeugdpot”. Rotary clubs in de regio voeden de 

“jeugdpot” waaruit deelnemende clubs gesubsidieerd worden. De 

gastgezinnen krijgen geen vergoeding voor de kost en inwoning.  

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 

Alle volwassenen in het huishouden van het gastgezin (denk hierbij 

aan oudere broers, zussen en inwonende grootouders), counselors 

en cjc’s en moeten in bezit zijn van een geldige VOG 

Zie http://www.rotary.nl/yep/ voor meer informatie  

 

In het kort is geschetst wat deelname van een Rotaryclub aan een 

internationale uitwisseling inhoudt.  

 

Hoe kunnen Rotary clubs deelnemen aan de programma’s? 

 

-Door een jaarkind te sponsoren en te ontvangen 

-Het organiseren van een Zomercamp inbound 

-Het sponsoren van een deelnemer aan een Summercamp outbound 

-Het organiseren van een DOC 

 

Nadat een Rotaryclub besloten heeft om deel te nemen start het 

werven van de deelnemers 

 

Hoe wordt een Rotaryclub een sponsorclub?  

Zoek lokaal deelnemers.  

 

Waar vind je deelnemers?  

  

Jongeren in de leeftijd van 15 t/m 21 vinden we op scholen, bij 

verenigingen, bij familie, vrienden en kennissen. We bereiken ze 

persoonlijk, via what’s app en via Facebook, Instagram en Twitter. 

  

Hoe vind je deelnemers?  

 

 Geef een presentatie op een middelbare school aan 

leerlingen van 13 en 14 jaar. 

 Vertel bij familie, vrienden en kennissen over de 

programma’s  

 Kom met jongeren naar de landelijke informatiedag in 

Woerden Futura College, Abeellaan 2, tussen 10 en 5 op 

de 2e zaterdag in juni 

 

 
Een dag van dialoog, informatie en uitwisseling van ervaringen van 

oud deelnemers. 

  

Meer informatie:  

 
 

Vraag het MDJC-team voor ondersteuning. Zij verzorgen graag 

samen met u een presentatie. Ze sturen u graag presentaties, posters 

en flyers. En kijk op: 

http://www.rotary.nl/yep/download/forms/posters/poster2005.pdf 

 

13 juni 2015··landelijke informatiedag 

  

Meer informatie en contactgegevens op 

http://www.rotary.nl/yep/contact/ 

 

Begrippenlijst  

Cjc, club jeugdcommissaris 

Prebound, geselecteerde deelnemer jaaruitwisseling 

Outbound, uitgezonden jaarkind 

Rebound, teruggekeerde outbound 

Inbound, inkomend jaarkind 

DOC, Dutch Orientation Course 

Europatour, rondreis door Europa voor jaarkinderen 

VOG, Verklaring Omtrent Gedrag  

 

Noteer alvast in uw agenda:  11 juni 2016 landelijke informatiedag 

internationale jeugduitwisselingen  

Multidistrict Jeugdzaken  

D1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610 

http://www.rotary.nl/yep/ 
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Vice voorzitter Rtn. Elly Scheepers (RC Etten Leur e.o. D1610), tel: 06-51249600, email: PR@rotaryyouthexchange.nl  
Secretaris Rtn. Lucien Perlitius (RC Landgraaf D1550), tel: 06-28964915, email: secretary@rotaryyouthexchange.nl 
Penningmeester Rtn Jeroen Sertons (RC Elst Over-Betuwe),  tel: 06-53185350, email: finance@rotaryyouthexchange.nl 
PR & Marketing Rtn. Elly Scheepers (RC Etten Leur e.o. D1610), tel: 06-51249600, email: PR@rotaryyouthexchange.nl  
Communicatie  Rtn. Marco Beijersbergen (RC Sassenheim D1600), tel: 0252-222936, email: admin@rotaryyouthexchange.nl 
 
Vertegenwoordiger van de Gouverneurs 2015-2016: 
 Rtn. Frits Stavast, (RC Walcheren – D1610), tel: 0118-853825/06-51196739, email: stavast@Zeeland.net 

Vertegenwoordiger van de Gouverneurs 2016-2017: 
Rtn. Hetty: 

  

Longterm Year Exchange  (Jaaruitwisseling) 

Voorzitter Rtn. Barbara Tusveld (RC Lelystad), tel. 0320-262378/06-55128529, 
 email: selectie@rotaryyouthexchange.nl 
Outbound 
Coördinator Noordelijk Halfrond Rtn. Barbara Tusveld (RC Lelystad),  tel: 0320-262378/06-55128529,  
 email: longtermout_north@rotaryyouthexchange.nl 
Coördinator Zuidelijk Halfrond Rtn. Sabine Vergroesen (RC Amstelveen), tel: 020-7850428/06-11772743,  
 email: longtermout_south@rotaryyouthexchange.nl 
Inbound 
Contactpersoon Rtn. Rem Jonker (RC Medemblik), tel: 0226-451777/06-51311302,  
 email: longtermin@rotaryyouthexchange.nl 
administratie Rtn. Wybo Zoutman (RC Apeldoorn-Noord), tel: 055-5422697,  
 email: lontermin_admin@rotaryyouthexchange.nl 
 
Coordinator DOC Rtn Leonie Oudehuis, email: doc@rotaryyouthexchange.nl 
Selection Year Exchange Secretaris Rtn. H. van den Berg, email: selectie@rotaryyouthexchange.nl 
Europe Tour Rinus den Dungen, email: europetour@rotaryyouthexchange.nl 
Rotex contactpersoon Rtn. H. van den Berg  (RC Hoeksche Waard D1610,  tel:  06-53720731, 
Rotex www.rotexnederland.nl, email: bestuur@rotexnederland.nl 

Shortterm Summer Camps & Tours   

Inbound coördinator Rtn. Michiel de Graaff (RC Eindhoven-Kemperland), tel: 0497514740,  
 email: summercamp@rotaryyouthexchange.nl 
Outbound coördinator Rtn. Frits Rohof, (RC Oosterhout-regio), tel: 06-25005940,  
 email: zomerkamp@rotaryyouthexchange.nl 

Shortterm family to family   

Coördinator Noordelijk halfrond Rtn. Marc Wolfs (RC Roermond Maas en Roer), tel: 06-24331700,  
 email: f2f_north@rotaryyouthexchange.nl 
Coördinator Zuidelijk halfrond Rtn. Herman Weggen (RC Etten-Leur)  tel: 06-51361272, 

email: f2f_south@rotaryyouthexchange.nl 
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