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Handboek	  Rotary	  Texel,	  deel	  1	  
Gastgezinnen,	  exchange	  students	  inbound	  	  
	  

Voorwoord  
	  
Gastgezin	  zijn	  
Op	  Texel	  worden	  de	  laatste	  jaren	  meestal	  uitwisselingsstudenten	  vanaf	  het	  zuidelijk	  halfrond	  
ontvangen.	  Het	  schooljaar	  van	  deze	  studenten	  loopt	  van	  januari	  tot	  december.	  Hierdoor	  
kunnen	  zij	  de	  zomermaanden	  op	  ons	  eiland	  verblijven.	  Gedurende	  dit	  jaar	  zullen	  zij	  op	  
intensieve	  wijze	  de	  cultuur	  en	  gebruiken	  van	  Texel,	  Nederland	  en	  Europa	  leren	  kennen.	  
	  	  
Het	  Rotary	  Youth	  Exchange	  Programma	  (YEP)	  is	  bedoeld	  om	  jonge	  mensen	  vanuit	  de	  hele	  
wereld	  met	  elkaar	  in	  contact	  te	  brengen.	  Het	  netwerk	  dat	  zo	  ontstaat,	  zal	  een	  beter	  
onderling	  begrip	  kunnen	  bewerkstelligen.	  De	  jongeren	  worden	  gezien	  als	  ambassadeurs	  voor	  
hun	  leeftijdgenoten	  in	  het	  land	  van	  herkomst	  en	  na	  een	  jaar	  bij	  ons,	  als	  ambassadeur	  van	  
ons	  land.	  Vaak	  ontstaan	  langdurige	  vriendschappen	  waardoor	  ook	  anderen	  worden	  
betrokken	  in	  dat	  netwerk.	  U,	  als	  toekomstig	  gastgezin	  speelt	  een	  heel	  belangrijke	  rol	  in	  dat	  
proces.	  	  
Samen	  met	  de	  leden	  van	  de	  ontvangende	  Rotaryclub	  draagt	  u	  bij	  aan	  een	  ervaring	  met	  een	  
levenslange	  impact.	  	  
Hiervoor	  zijn	  enthousiaste	  gastgezinnen	  nodig,	  meestal	  3	  gezinnen	  per	  jaarkind,	  die	  voor	  een	  
periode	  van	  ca	  3-‐4	  maanden	  een	  buitenlandse	  student	  in	  huis	  nemen	  alsof	  het	  een	  eigen	  
kind	  is.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  uitwisselingsstudent	  deelneemt	  aan	  alle	  activiteiten	  van	  het	  
gezin	  en	  meedraait	  in	  het	  gezin.	  Meestal	  wordt	  de	  eerste	  periode	  opgevangen	  door	  een	  
Rotary	  familie.	  
	  	  
Waarom	  gastgezin	  worden?	  
Wellicht	  gaat	  uw	  eigen	  kind	  via	  een	  Rotaryclub	  een	  jaar	  naar	  het	  buitenland.	  In	  dat	  geval	  
verlangt	  de	  club	  meestal	  dat	  u	  zelf	  ook	  een	  periode	  als	  gastgezin	  functioneert	  voor	  een	  
buitenlandse	  student.	  Zorg	  ervoor	  goed	  geïnformeerd	  te	  zijn	  en	  overleg	  met	  alle	  leden	  van	  
het	  gezin.	  Gastgezin	  zijn	  is	  een	  behoorlijke	  inbreuk	  op	  de	  privacy,	  maar	  er	  komt	  vaal	  ook	  veel	  
moois	  voor	  terug.	  Hieronder	  de	  ervaringen	  van	  Texelse	  gastouders	  (lees	  meer	  verhalen	  
verder	  in	  deze	  handleiding	  
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Ervaringen	  van	  andere	  gastouders: 	  
	  	  
Positieve	  punten	  gastouderschap:	  
1.	  Het	  goed	  leren	  kennen	  van	  een	  nieuw	  persoon,	  waar	  je	  zeer	  nauw	  bij	  
betrokken	  bent.	  
2.	  Het	  uitwisselen	  van	  culturen,	  eetgewoonten	  etc.	  Je	  wordt	  ook	  op	  met	  
je	  neus	  op	  je	  eigen	  gewoonten	  en	  gebruiken	  gedrukt.	  
3.	  Een	  verrijking	  voor	  je	  gezin,	  contact	  met	  en	  rekening	  houden	  met	  
een	  zus	  of	  broer	  uit	  een	  andere	  cultuur.	  
4.	  De	  (in	  het	  begin)	  Engelse	  conversatie.	  Het	  haalt	  je	  schoolengels	  weer	  even	  op.	  
5.	  Iedereen	  leert	  geven	  en	  nemen	  
6.	  De	  jaarkinderen	  nodigen	  graag	  medestudentes	  uit,	  waardoor	  je	  ineens	  aan	  tafel	  zit	  met	  
gastkinderen	  uit	  Brazilië,	  Chili,	  Mexico,	  Ecuador	  en	  Argentinië.	  Iedereen	  praat	  een	  
mengelmoes	  van	  Engels,	  Spaans	  en	  Nederlands	  door	  elkaar	  en	  heeft	  plezier!	  
7.	  Het	  kan	  leuke	  contacten	  opleveren	  met	  de	  families	  in	  het	  buitenland	  en	  Texelse	  gezinnen	  
die	  ook	  gastgezin	  zijn	  of	  zijn	  geweest.	  
	  
	  
	  
Negatieve	  punten	  gastouderschap:	  
1.	  Drie	  tot	  vier	  maanden	  een	  behoorlijke	  inbreuk	  op	  je	  privacy.	  
2.	  Af	  en	  toe	  streng	  moeten	  zijn	  wat	  betreft	  	  Nederlands	  spreken	  en	  het	  contact	  met	  thuis.	  Het	  
is	  moeilijk	  maar	  het	  moet!!	  
3.	  De	  verantwoordelijkheid	  kan	  soms	  zwaar	  drukken.	  
4.	  De	  verveling	  slaat	  toe	  op	  school.	  	  
5.	  Heimwee	  kan	  opspelen	  bij	  de	  jaarkinderen	  en	  het	  is	  niet	  altijd	  even	  makkelijk	  om	  daar	  mee	  
om	  te	  gaan.	  
	  
Tips	  van	  andere	  Texelse	  gastouders:	  
1. Vooral voor het eerste gezin: In het begin niet te veel contact met thuis. 
Het addertje onder het gras is vooral de heimwee van moeder in het 
thuisland (richting zoon of dochter)	  
2.	  Streng	  zijn	  in	  het	  Nederlands	  spreken.	  Na	  de	  eerste	  gewenningsperiode	  
(ongeveer	  een	  maand)	  alleen	  nog	  maar	  Nederlands.	  Als	  je	  er	  echt	  niet	  uit	  
komt	  Engels.	  
3.	  Plak	  overal	  briefjes	  op	  met	  de	  Nederlandse	  naam.	  Koelkast	  -‐	  stoel	  -‐	  tafel	  -‐	  kast	  -‐	  hagelslag	  -‐	  
pindakaas	  etc.	  
4.	  Als	  er	  geen	  goede	  klik	  is	  met	  je	  gastkind;	  geef	  het	  aan!	  (counselor	  of	  jeugdcommissie.)	  Er	  
moet	  dan	  een	  ander	  gezin	  komen.	  
5.	  Zoek	  een	  zinvolle	  dagbesteding	  die	  aansluit	  op	  de	  interesse	  van	  de	  student:	  hobby’s,	  
muziek,	  sport.	  Kies	  bij	  sport	  bij	  voorkeur	  voor	  een	  teamsport.	  
6.	  Nodig	  veel	  mensen	  uit	  van	  de	  jaargroep	  van	  de	  uitwisselingsstudenten;	  die	  contacten	  zijn	  
een	  echte	  meerwaarde.	  
7.	  Vier	  maanden	  in	  een	  gezin	  is	  echt	  lang	  genoeg;	  daarna	  raak	  je	  in	  een	  bepaalde	  sleur	  en	  
ontstaan	  er	  irritaties	  (vooral	  ook	  bij	  de	  kinderen	  uit	  het	  eigen	  gezin).	  
8.	  Een	  goede	  dag/week	  indeling	  is	  van	  groot	  belang.	  
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Hoe	  verloopt	  het	  jaar	  van	  een	  uitwisselingsstudent?	  
Voordat	  u	  gastgezin	  bent	  vinden	  er	  gesprekken	  plaats	  met	  de	  counselor	  en	  de	  CJC.	  
Voordat	  de	  student	  naar	  Texel	  komt	  ontvangt	  de	  club	  een	  formulier	  (application	  form)	  met	  
alle	  gegevens	  en	  interesses	  van	  uw	  jaarkind.	  Het	  is	  een	  goed	  idee	  om	  als	  1e	  gezin	  alvast	  per	  
e-‐mail	  informatie	  uit	  te	  wisselen	  met	  het	  jaarkind	  en	  de	  familie.	  
	  
Schiphol	  
Samen	  met	  een	  vertegenwoordiger	  van	  Rotary	  
Texel	  en	  vertegenwoordiger(s)	  van	  Rotary	  
Nederland	  haalt	  het	  1e	  gezin	  de	  
uitwisselingsstudent	  af	  van	  Schiphol.	  De	  
landencoördinatoren	  proberen	  het	  samen	  vliegen	  
te	  stimuleren	  zodat	  er	  meestal	  meerdere	  studenten	  
tegelijk	  aankomen.	  
	  
DOC	  (Dutch	  Orientation	  Course)	  
Kort	  daarna	  zal	  het	  jaarkind	  een	  DOC	  week	  
meemaken.	  Tijdens	  deze	  week	  leren	  de	  
uitwisselingsstudenten	  elkaar	  beter	  kennen,	  start	  de	  eerste	  Nederlandse	  les	  en	  maken	  zij	  op	  
een	  leuke	  manier	  kennis	  met	  Nederlandse	  gewoonten	  en	  gebruiken.	  Tijdens	  de	  DOC	  week	  
verblijven	  de	  studenten	  in	  gastgezinnen	  van	  de	  organiserende	  Rotaryclub	  ergens	  in	  
Nederland.	  
De	  uitnodiging	  voor	  de	  DOC	  wordt	  per	  e-‐mail	  verstuurd	  gestuurd	  (ook	  aan	  de	  eerste	  
gastouders).	  Het	  eerste	  gastgezin	  is	  van	  harte	  welkom	  op	  de	  eerste	  dag	  van	  de	  DOC	  om	  
kennis	  te	  maken	  met	  andere	  gastgezinnen	  en	  uitwisselingstudenten	  u	  zult	  ze	  vaker	  zien	  
gedurende	  het	  jaar).	  Een	  Rotaryclub	  in	  Nederland	  verzorgt	  deze	  DOC	  week.	  In	  2009/2010	  
heeft	  Texel	  de	  DOC	  verzorgd.	  	  
	  
School	  
Rotary	  Texel	  zorgt	  direct	  na	  de	  DOC	  week	  in	  overleg	  met	  de	  studente	  voor	  een	  geschikte	  
opleiding	  aan	  de	  OSG	  de	  Hogeberg.	  	  
Hiervoor	  dient	  een	  afspraak	  gemaakt	  te	  worden	  door	  de	  counselor	  of	  CJC	  bij	  de	  
administratie	  van	  de	  school.	  Daarna	  een	  afspraak	  bij	  de	  teamleider	  van	  het	  VWO	  en	  de	  
conrector	  om	  een	  profiel	  te	  bepalen.	  Op	  dezelfde	  dag	  zal	  een	  rondleiding	  door	  de	  school	  
worden	  gemaakt.	  
De	  school	  wordt	  hoofdzakelijk	  bezocht	  voor	  het	  contact	  met	  leeftijdsgenoten.	  De	  studenten	  
zullen	  veelal	  in	  4-‐VWO/5-‐VWO	  worden	  geplaatst.	  
De	  jaarkinderen	  kunnen	  in	  de	  eerste	  periode	  de	  boeken	  van	  de	  DOC	  meenemen	  om	  onder	  
de	  les	  verder	  te	  studeren	  (Nederlands).	  Door	  het	  taalprobleem	  en	  het	  verschil	  in	  
schoolsystemen	  kunnen	  ze	  vaak	  niet	  goed	  meekomen.	  De	  school	  is	  ook	  een	  plek	  waar	  snel	  
verveling	  optreedt	  omdat	  de	  studenten	  de	  taal	  nog	  niet	  machtig	  zijn.	  Na	  een	  bepaalde	  
periode	  bezoeken	  de	  meeste	  studenten	  minder	  lessen	  en	  wordt	  de	  tijd	  opgevuld	  met	  bijv.	  
stage	  of	  vrijwilligerswerk.	  
Afwezigheid	  van	  school	  bijvoorbeeld	  vanwege	  Rotary	  activiteiten	  wordt	  door	  de	  Counselor	  
aan	  de	  schoolleiding	  gemeld.	  Onverwachte	  absentie	  (bij	  ziekte)	  wordt	  uiteraard	  gemeld	  door	  
de	  gastouders.	  
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Rotexweekend	  
Gedurende	  het	  jaar	  worden	  meerdere	  weekenden	  door	  Rotexleden	  (studenten	  die	  via	  
Rotary	  naar	  het	  buitenland	  zijn	  geweest)	  georganiseerd.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  het	  jaarkind	  
aan	  al	  deze	  weekenden	  deelneemt.	  Wadlopen	  in	  Groningen	  vergt	  vaak	  wel	  even	  
oplettendheid	  ivm	  de	  bus	  en	  boot.	  Het	  is	  aan	  te	  raden	  om	  vanaf	  Texel	  de	  nacht	  ervoor	  al	  bij	  
een	  andere	  student	  te	  slapen.	  De	  kosten	  van	  het	  weekend	  en	  vervoer	  kunnen	  bij	  de	  
penningmeester	  van	  de	  Rotary	  worden	  gedeclareerd	  (bonnetjes	  overhandigen).	  
Zie	  http://rotary.nl/yep	  
	  
Rotarybijeenkomsten:	  
Het	  is	  gebruikelijk	  dat	  de	  student	  ca	  1x	  per	  maand	  op	  de	  dinsdag	  naar	  
de	  Rotarybijeenkomsten	  gaat	  in	  Hotel	  de	  Lindeboom	  (tijdens	  de	  
clubzaken	  vergadering).	  De	  student	  is	  hier	  te	  gast	  en	  leert	  de	  
ontvangende	  club	  (hostclub)	  en	  haar	  leden	  beter	  kennen.	  Ook	  vertelt	  
hij	  of	  zij	  tijdens	  deze	  bijeenkomst	  wat	  ze	  de	  afgelopen	  maand	  tijdens	  
de	  uitstapjes	  met	  de	  Rotarians	  heeft	  gedaan.	  
De	  bijeenkomst	  is	  op	  dinsdag	  vanaf	  18.00	  tot	  19.30	  uur	  (inclusief	  
maaltijd).	  Ook	  houdt	  de	  student	  hier	  een	  aantal	  malen	  een	  
presentatie.	  
Per	  week	  wordt	  een	  Rotarian	  door	  de	  club	  aangewezen	  om	  iets	  leuks	  te	  ondernemen	  met	  de	  
uitwisselingsstudent(en).	  Dit	  kan	  een	  sportactiviteit,	  uitje,	  bezichtiging	  of	  bijvoorbeeld	  een	  
wandeling	  zijn.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  uitwisselingsstudent	  hier	  wel	  aan	  deelneemt.	  
	  
Rotary	  georganiseerde	  evenementen	  	  
De	  student	  is	  verplicht	  deel	  te	  nemen	  aan	  door	  Rotary	  georganiseerde	  evenementen.	  De	  
kosten	  hiervan	  en	  de	  reiskosten	  worden	  door	  de	  club	  gedragen.	  	  
	  
Europatour	  
Deze	  reis	  langs	  vele	  Europese	  bezienswaardigheden	  wordt	  
georganiseerd	  door	  de	  MDJC	  en	  vindt	  voor	  alle	  in	  
Nederland	  aanwezige	  uitwisselingsstudenten	  in	  mei	  
plaats.	  
De	  kosten	  van	  de	  Europatour	  worden	  door	  de	  ouders	  van	  
het	  jaarkind	  betaald.	  De	  jaarkinderen	  	  krijgen	  bericht	  op	  
welke	  rekening	  zij	  het	  geld	  dienen	  over	  te	  maken.	  	  
	  	  
Het	  is	  gebruikelijk	  dat	  de	  gastouders	  de	  student	  naar	  het	  
verzamelpunt	  brengen	  en	  ook	  na	  afloop	  van	  de	  reis	  weer	  
ophalen.	  Meer	  informatie	  hoort	  u	  tijdens	  de	  DOC.	  	  
	  
Farewellparty.	  
Wanneer	  de	  studenten	  van	  het	  noord	  of	  zuidelijk	  halfrond	  
vertrekken	  wordt	  door	  de	  Rotaryclub	  die	  de	  DOC	  heeft	  
georganiseerd	  ook	  ene	  farewell	  party	  georganiseerd.	  
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Zelf	  op	  reis:	  
De	  studenten	  willen	  graag	  veel	  van	  Nederland	  zien.	  Wanneer	  ze	  buiten	  onze	  grenzen	  op	  reis	  
willen	  reizen,	  dienen	  ze	  een	  Parental	  Travel	  Approval	  te	  overleggen	  aan	  de	  club	  en	  de	  
gastouders.	  Dit	  formulier	  kunnen	  de	  ouders	  van	  de	  uitwisselingsstudent	  op	  de	  
Rotarywebsite	  downloaden,	  invullen	  en	  aan	  hun	  kind	  meegeven	  of	  toesturen.	  Zij	  geven	  
daarmee	  toestemming	  voor	  een	  buitenlandse	  reis.	  Daar	  komen	  nog	  wat	  extra	  regels	  bij	  
zodat	  het	  gastgezin	  en	  Rotary	  Texel	  precies	  weet	  waar	  de	  student	  verblijft.	  
	  
Wat	  kost	  het	  en	  wie	  betaalt	  wat?	  
De	  gastouders	  betalen	  kost	  en	  inwoning	  en	  eventuele	  maaltijden	  in	  de	  schoolkantine.	  
Rotary	  Texel	  betaalt	  geen	  onkosten	  aan	  het	  gezin.	  De	  uitwisselingsstudente	  ontvangt	  wel	  
een	  maandelijkse	  toelage	  van	  ca	  100	  Euro	  van	  Rotary	  Texel	  als	  zakgeld.	  Hiervoor	  ontvangt	  de	  
student	  een	  pinpas	  van	  de	  penningmeester	  van	  Rotary	  Texel.	  De	  student	  of	  het	  gastgezin	  
kan	  een	  TESO	  voetgangerskaart	  en	  een	  NS	  kortingskaart	  kopen.	  De	  kosten	  worden	  a.d.h.v.	  
de	  bon	  door	  de	  penningmeester	  vergoed.	  Er	  wordt	  een	  fiets	  in	  bruikleen	  gegeven	  en	  een	  
mobiele	  telefoon.	  De	  telefoonkaart	  dient	  de	  student	  zelf	  te	  financieren.	  
Kosten	  voor	  het	  lidmaatschap	  van	  een	  sportclub	  zijn	  in	  principe	  voor	  rekening	  van	  de	  
Rotaryclub.	  Kies,	  in	  overleg	  met	  de	  student,	  een	  teamsport	  waardoor	  de	  student	  ook	  daar	  in	  
contact	  komt	  met	  leeftijdgenoten.	  	  De	  kosten	  van	  een	  Cultureel	  Jongeren	  Paspoort,	  hierop	  
hebben	  ze	  meestal	  50%	  korting	  op	  Museumentree	  zijn	  voor	  de	  Rotary.	  
	  
Verzekering.	  
De	  student	  (met	  uitzondering	  van	  de	  studenten	  uit	  Australië	  en	  Nieuw-‐	  Zeeland)	  is	  verplicht	  
bij	  aankomst	  een	  verzekering	  via	  de	  MDJC	  af	  te	  sluiten.	  Deze	  verzekering	  dekt	  bijna	  alle	  
calamiteiten.	  Er	  is	  een	  eigen	  risico	  van	  €	  75	  per	  jaar	  m.b.t.	  medische	  kosten.	  Ook	  wintersport	  
is	  verzekerd	  en	  tussentijds	  heen	  en	  weer	  reizen	  ingeval	  van	  ernstige	  problemen	  thuis.	  Alleen	  
"gevaarlijke	  sporten	  "	  zijn	  uitgesloten.	  De	  WA	  verzekering	  komt	  op	  voor	  gevallen	  die	  niet	  
gedekt	  zijn	  door	  de	  verzekering	  van	  de	  gastfamilie	  of	  de	  eigen	  ouders.	  Bij	  de	  
introductiecursus	  wordt	  de	  polis	  uitgereikt.	  Een	  eigen	  verzekering	  wordt	  in	  principe	  niet	  
geaccepteerd.	  De	  studenten	  zijn	  hiervan	  op	  de	  hoogte.	  De	  studenten	  kunnen	  een	  kopie	  van	  
hun	  verzekering	  opvragen	  bij	  de	  MDJC.	  Er	  zijn	  geen	  pasjes.	  
	  
Verblijfsvergunning:	  	  
De	  CJC	  en	  de	  counselor	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  jaarstudent	  binnen	  een	  aantal	  dagen	  na	  
aankomst	  wordt	  aangemeld	  bij	  de	  betreffende	  IND-‐instantie	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  een	  
verblijfsvergunning.	  Vanaf	  Texel	  betekent	  dit	  een	  bezoek	  aan	  de	  IND	  Hoofddorp	  en	  later	  nog	  
een	  keer	  om	  de	  verblijfsvergunning	  op	  te	  halen.	  De	  studenten	  hebben	  een	  visum	  voor	  een	  
cultureel	  uitwisselingsprogramma	  en	  dit	  houdt	  in	  dat	  ze	  in	  Nederland	  niet	  mogen	  werken.	  
Kosten	  worden	  door	  de	  Rotaryclub	  betaald.	  	  
De	  student	  dient	  te	  worden	  ingeschreven	  in	  de	  basisadministratie	  van	  de	  gemeente	  (GBA).	  
De	  student	  moet	  een	  gelegaliseerd	  geboortebewijs	  tonen	  dat	  gesteld	  is	  in	  het	  Engels	  of	  
Nederlands	  en	  een	  geldig	  paspoort.	  De	  hoofdbewoner	  van	  het	  huis	  (en	  alleen	  het	  eerste	  
gezin)	  waar	  de	  student	  woont,	  dient	  daarvoor	  toestemming	  te	  geven.	  Dat	  gebeurt	  door	  een	  
verklaring	  te	  ondertekenen.	  	  
LET	  OP:	  In	  de	  week	  voor	  vertrek	  dient	  de	  uitwisselingsstudent	  zich	  weer	  uit	  te	  schrijven	  bij	  
de	  gemeente.	  Dit	  is	  van	  groot	  belang,	  anders	  volgt	  later	  een	  bezoek	  van	  de	  IND	  en	  politie	  
aan	  het	  eerste	  gezin!!	  
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Op	  de	  laatste	  dag	  van	  de	  DOC	  krijgt	  u	  als	  gastgezin	  de	  benodigde	  papieren	  voor	  IND	  en	  
gemeente	  mee	  terug.	  
Let	  op	  voor	  bepaalde	  landen	  (o.a.	  Chili)	  wordt	  door	  de	  IND	  een	  medische	  verklaring	  
gevraagd	  waarin	  staat	  dat	  de	  student	  geen	  TBC	  heeft.	  Het	  is	  vaak	  eenvoudiger	  voor	  de	  
student	  om	  deze	  in	  het	  thuisland	  te	  laten	  maken	  (Engels)	  of	  de	  tests	  hiervoor	  te	  doen.	  Het	  is	  
belangrijk	  dat	  er	  vooraf	  op	  gelet	  wordt.	  
	  
Laatste	  gezin	  en	  afronding	  van	  het	  jaar	  
Indien	  u	  het	  laatste	  gezin	  bent	  vragen	  wij	  vriendelijk	  de	  student	  te	  helpen	  herinneren	  aan	  
het	  volgende:	  
-‐De	  leen-‐fiets	  laten	  ophalen	  in	  overleg	  met	  CJC	  
-‐Uitschrijven	  uitwisselingsstudent	  bij	  Gemeentelijke	  Administratie	  	  (met	  counselor)	  
-‐Boeken	  OSG	  inleveren	  (door	  de	  student)	  
-‐Telefoon	  met	  oplader	  en	  pinpas	  retour	  Rotary	  
-‐overige	  tijdelijke	  of	  geleende	  spullen	  inleveren	  en	  terugbrengen	  
	  
Questions	  for	  the	  First	  night	  
Deze	  lijst	  van	  vragen	  hoort	  de	  student	  op	  de	  dag	  van	  aankomst	  met	  het	  gastgezin	  door	  te	  
nemen.	  Het	  schept	  duidelijkheid	  over	  de	  regels	  in	  huis.	  Denk	  er	  vooraf	  ook	  zelf	  goed	  over	  na	  
met	  het	  hele	  gezin.	  
http://www.rotary.nl/yep/infoexchangees/frstneng/	  
	  
In	  geval	  van	  nood:	  
Een	  bezoek	  aan	  tandarts	  of	  dokter	  is	  nog	  te	  overzien.	  Het	  is	  handig	  om	  tijdens	  het	  verblijf	  bij	  
dezelfde	  huisarts	  en	  tandarts	  te	  blijven.	  Zie	  verzekering.	  
Rotary	  heeft	  richtlijnen	  voor	  noodgevallen.	  In	  ieder	  geval	  licht	  u	  direct	  de	  Club	  Jeugd	  
Commissaris,	  de	  counselor	  of	  iemand	  van	  jeugdzaken	  in.	  
	  
Rotary	  Texel	  	  
Alle	  Rotarians	  van	  Texel	  	  zijn	  betrokken	  bij	  een	  uitwisseling	  van	  studenten,	  maar	  vooral	  de	  
commissie	  jeugdzaken	  en	  de	  counselor	  houden	  zich	  bezig	  met	  dit	  onderdeel.	  
Rotary	  Texel	  fungeert	  als	  sponsorclub	  voor	  vertrekkende	  studenten	  (outbounds)	  en	  regelt	  
zaken	  als	  ontvangst,	  vertrek,	  school,	  inschrijving,	  sportclub	  en	  activiteiten	  voor	  de	  studenten	  
die	  naar	  Texel	  toe	  komen	  (inbounds)	  
Voor	  gastgezinnen	  zijn	  de	  commissie	  jeugdzaken	  en	  de	  counselor	  het	  aanspreekpunt.	  
	  
Terminologie:	  
CJC:	   	   	   Club	  Jeugd	  Commissaris	  =	  de	  organisator	  van	  de	  ontvangst	  
RJC:	   	   	   Regionaal	  Jeugd	  Commissaris=	  Schakel	  tussen	  CJC	  en	  MDJC	   	  
DOC:	   	   	   Dutch	  Orientation	  Course	  
MDJC	  :	  	   	   (Multi	  District	  Jeugd	  Commissie).	  
Counselor:	   een	  vertrouwenspersoon	  (man/vrouw).	  De	  counselor	  is	  geen	  

gastouder	  of	  CJC.	  Iemand	  van	  buiten	  de	  club	  is	  heel	  goed	  mogelijk.	  
Rotex	  student:	  	   een	  Nederlandse	  student	  die	  uitgezonden	  is	  geweest	  
Sponsorclub:	  	   	   Rotary	  club	  die	  de	  student	  heeft	  uitgezonden.	  	  
Jaarkind:	  	   	   uitwisselingsstudent	  
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Exchange	  student:	   uitwisselingsstudent	  
Inbound:	  	   	   jaarkind	  dat	  vanuit	  het	  buitenland	  naar	  Texel	  komt	  
Outbound:	  	   	   jaarkind	  dat	  vanaf	  Texel	  naar	  het	  buitenland	  vertrekt	  
Prebound:	   Uitwisselingsstudent	  in	  de	  voorbereidingsfase	  om	  naar	  het	  buitenland	  

te	  vertrekken.	  
Penningmeester:	   verzorgd	  de	  financiële	  aspecten	  van	  het	  jaarkind	  
Application	  form:	   formulier	  ingevuld	  door	  de	  uitwisselingsstudent	  met	  informatie	  
Rotex	  Mentor	  (RM):	   de	  jeugdvertrouwenspersoon	  die	  de	  jaarstudent,	  als	  een	  goede	  en	  

persoonlijke	  vriend(in)	  gedurende	  zijn/haar	  jaar	  in	  Nederland,	  ter	  zijde	  
zal	  staan.	  	  

	  
	  
CONTACT	  ADRESSEN	  ROTARY	  NEDERLAND	  
	  
Zie	  hiervoor	  de	  onderstaande	  link	  op	  de	  website	  van	  Rotary	  Nederland.	  Op	  deze	  link	  treft	  u	  
een	  overzicht	  van	  alle	  personen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  uitwisselingsprogramma’s	  	  	  
	  
http://www.rotary.nl/yep/contact/	  
	  
	  


