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Waarom internationale 

jeugduitwisseling? 

   

  Stimuleren van internationale ontwikkeling 

  

 Kennis nemen van en belangstelling hebben 
voor buitenlandse cultuur 

 Opbouwen van goede relaties tussen landen  



Welke internationale 

programma’s ? 

 

1. Jaaruitwisseling 

2. Uitwisseling van gezin tot gezin 

3. Zomerkamp 

 

  



 Internationale jaaruitwisseling 

Long Term Exchange Program   
  

 
 

 doelgroep: scholieren uit vmbo, havo en vwo 
 

 leeftijd: 16 tot 18 jaar 
 

 uitwisseling met 13 landen 



Kosten jaarkind 

  

  

Ontvangst  

→ kosten Rotaryclub: € 3100 

  

Uitzending naar buitenland  

→ persoonlijke bijdrage van circa € 6200  



Coöordinatoren 

Long Term Exchange Program 
  

  

Bettina de Jong outbound n. halfrond 

Sabine Vergroesen outbound z. halfrond 

 

Rem Jonker  inbound n. halfrond 

Wybo Zoutman inbound z. halfrond 



Uitwisseling van  

gezin tot gezin 

 

 2 gezinnen met kinderen 

 

 leeftijd 16 tot 19 jaar 

 

 3 tot 6 weken   



Kosten uitwisseling van  

gezin tot gezin 

  

 Rotaryclub betaalt geen kosten maar 
regelt de contacten 

 

 Kosten zijn voor de beide gezinnen 



Coördinatoren 

Short Term Program 

  

 Lucien Perlitius noordelijk halfrond 

  

 Harry Westra  zuidelijk halfrond 

  



Zomerkamp 
 

 Europese landen + Turkije, Israël ,Egypte, 

 Taiwan, Canada en Californië  

 

 jongeren gaan vanuit verschillende landen 
naar 1 land 

 meestal 2 weken  

 leeftijd: 15 tot 22 jaar 



Kosten zomerkamp 
  

 Rotaryclub:  

  kosten logies  

  kosten van te organiseren programma 

 →  circa € 3000 per week 

 

 Persoonlijke kosten:  

 reiskosten en zakgeld 

  

  



Coördinatoren 

Summer Camps 

  

 Michiel de Graaff inkomend 

  

 vacature  uitgaand 

  



Nederlandse toevoeging 

aan jeugdzaken 

  

 

 Vlielandkamp: kinderen van 8 tot 10 
jaar 

 

 



Vlielandkamp 
  

Kinderen van 8 tot 10 jaar die anders  

niet op vakantie zouden zijn gegaan 

 10 dagen vakantie op Vlieland 

 capaciteit: 2 x 50 = 100 kinderen 

 vraag is aanzienlijk groter dan 
aanbod 

 

      Kosten Rotaryclub: € 450 per kind  



Organisatie Rotary 

jeugdzaken Nederland 

  

   

 MDJC = landelijk bestuur 

  

 MDJC coördinatie   

 voor alle 7 districten gezamenlijk 



Organisatie   

  

club jeugd commissaris (485 clubs) 

 

regio jeugd commissaris ( 50 regio’s) 

 

districts jeugd commissaris (7 
districten) 

  

  



Certificering 
     

 

 Districten moeten zijn gecertificeerd 

 motieven:  

 veiligheid kind waarborgen 

 angst voor claims   

 is voorwaarde van Rotary International 

  

 Coördinatie door MDJC  



Certificering   

  

 Stand van zaken per 14 september 2013 

  

 Alle Nederlandse districten zijn 
gecertificeerd  

  

 Worldwide: circa 70 niet-gecertificeerde 
districten op totaal van circa 530 



Ontwikkelingen 

 

  

 Toenemende vraag naar kortdurende 
uitwisselingen 

 

 Belangstelling van buitenlandse jeugd 
aan ons land is groter dan andersom 

 

  

  



Wat wordt van elke Rotaryclub 

 verwacht? 

 

  deelname jeugdactiviteiten stimuleren 

 

  door benoemen van  

   club jeugdcommissaris of  

   commissie jeugdzaken  

  

  

 

  



Wat moet ik doen bij    

belangstelling voor uitzending ? 

 1.  Contact opnemen met een Rotaryclub in  
 omgeving via voorzitter of club 
jeugdcommissaris 

 2.  Voorkeur programma en voorkeur land 
kenbaar  maken 

 3.  Bereid zijn om aan een selectieprocedure 
deel te  nemen 

 

       Uitzending:  begin augustus 2014 of 

     januari 2015 



Reacties van jeugd 

 “ Het was het mooiste jaar van mijn leven...”  

 

 “ Ik heb geleerd de mensen met andere ogen 
te  bekijken, positiever, verdraagzamer, ...”  

 

 “ Ik heb vastgesteld, dat Nederland een land is, 
waar  het goed leven is...”  
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