
Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC)

WAT HOUDT DAT IN?
Family-2-family wil zeggen dat jij een familie in het buitenland gaat bezoeken en dat een
leeftijdsgenoot uit dat gezin bij jouw familie komt logeren. De uitwisseling met landen gelegen in
het Noordelijk Halfrond duurt meestal 2 keer 3 weken in juli/augustus. Voor uitwisselingen met
jongeren in het Zuidelijk Halfrond veelal 4/5 weken voor jou in het buitenland en voor de gast bij jou
en familie in Nederland 4/5 weken in december/januari.
Je hebt wel een Rotaryclub nodig die jou wil voordragen: een ‘Sponsorclub’. Dat betekent uiteraard
niet dat de club jouw kosten betaalt. Nee, De Sponsorclub is verantwoordelijk voor het ontvangen
van jouw ‘Match’ uit het buitenland bij jouw familie.

FAMILY TO FAMILY  
Short Term Exchange Program

VOOR WIE?
Alle jongeren tussen de 15 en 19 jaar oud. Van hen wordt verwacht dat zij: open staan voor anderen
– van hen willen leren – met hen ervaringen willen uitwisselen – uit hun eigen vertrouwde omgeving
willen stappen en anderen zonder vooroordelen willen ontmoeten. Voor deze geschikte kandidaten
willen leden van Rotary zich graag inzetten. Door deel te nemen aan dit programma doe je een
onvergetelijke ervaring op die jou in de toekomst kan helpen bij het nemen van andere stappen.

MET WELKE LANDEN WISSELEN WE UIT?
In principe kan een uitwisseling met elk door Rotary gecertificeerd land plaatsvinden. Voor
een uitwisseling is het belangrijk dat het land en/of regio (bij heel grote landen) veilig en goed
georganiseerd is. Hiervoor worden binnen Rotary International strikte procedures gehanteerd.
Door de jarenlange samenwerking is bekend waar succesvolle uitwisselingen mogelijk zijn.

AANMELDINGSPROCEDURE
Aanmelden doe je via de site van Rotary Youth Exchange. Hier dien je je eerst te registreren. Daarna 
kun je aanmelden onder het kopje ‘JEUGDUITWISSELING’ aanmelden / aanmelden als deelnemer 
aan een uitwisseling / familie-naar-familie-uitwisseling.
Zorg dat alle formulieren volledig zijn ingevuld en aan alle verplichtingen is voldaan.
Er worden alleen formulieren in ontvangst genomen die op de computer compleet zijn ingevuld, 
van alle handtekeningen zijn voorzien en die als PDF formulier zijn geüpload.
Tevens dient het inschrijfgeld te zijn overgemaakt en moeten de verklaringen omtrent gedrag van 
je ouders geüpload te zijn.
Jouw aanmelding wordt begeleid en dient goedgekeurd te worden door de Rotaryclub in de plaats/
omgeving waar jij woont.

KOSTEN
De kosten voor deelname aan het programma zijn:

* In sommige districten, voornamelijk VS, wordt een lokale ziektekostenverzekering verplicht gesteld.
Meer informatie: www.rotary.nl/yep/

Inschrijfgeld €     150,-- tot €     150,--

Reisverzekering (indicatie) €        50,-- tot €        50,--

Ziektekostenverzekering* (indicatie) €        50,-- tot €     100,--

Zakgeld (indicatie) €     250,-- tot €     250,--

Vliegticket (afhankelijk van bestemming) € 1.000,-- tot € 1.500,--

Totaal € 1.500,-- tot € 2.050,--


