
Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC)

CAMPS & TOURS  
Short Term Exchange Program
organiseren in Nederland: Nederland-in (inbound)

WAT HOUDT DAT IN?
In Nederland worden jaarlijks Zomer Tours, zeilkampen e.d. van 2 weken georganiseerd. Gewoonlijk 
treden daarvoor twee Rotary Clubs gezamenlijk op als organisatoren. 
De organisatie van een Summercamp is een clubactiviteit. Alle clubleden en hun families kunnen 
deelnemen. Denk hierbij aan het huisvesten van de buitenlandse scholieren in gastgezinnen of het 
ophalen van en wegbrengen naar het vliegveld, het samenstellen van het programma, of helpen bij 
de onderdelen daarvan zoals het brengen en halen bij een activiteit.
De jongeren komen meest uit Europa en zijn 15-21 jaar. De grootte van de te ontvangen groep 
varieert van ongeveer 15-20 personen.

AANMELDEN
De clubs kunnen zich voor het organiseren van een Summercamp aanmelden vóór 1 december bij 
de inbound-coördinator summercamp van de MDJC. Nadat de aanmeldingen zijn binnengekomen, 
worden telkens twee ontvangende clubs ‘gekoppeld’; bij voorkeur clubs uit verschillende districten.
Dit gebeurt op de ‘zomerkamp bijeenkomst’ op de derde zaterdag van januari in Den Bosch.

KOSTEN
De kosten voor het organiseren van een week Summercamp bedragen voor de club circa € 2.500,-- 
Wat levert het de club op? 
‘Summercamp heeft geleid tot verhoging van fellowship binnen onze club en zeker ook tot 
verbetering van  samenwerking tussen de RC’s in de regio’.

WERKWIJZE
Tijdens deze door de coördinator georganiseerde bespreking, wordt in onderling overleg het 
volgende tussen de twee ontvangende clubs vastgelegd:
 • het maximale aantal deelnemers
 • de leeftijdsgrenzen van de deelnemers
 • de periode waarin de buitenlandse deelnemers worden ontvangen (twee weken tijdens de  
  schoolvakantie)
 • de onderlinge volgorde dat wil zeggen welke club ontvangst in de eerste week en welke club  
  neemt de tweede week
 • de coördinerende CJC voor de twee ontvangende clubs én de deelnemers
 • het maken van een programma met ‘thema’ en van een programmaboekje voor de deelnemers  
  (in het Engels)
 • overige zaken, zoals: gastgezinnen, deelname eigen jongeren, het maken van een draaiboek,  
  verzekeringen, financiën, uitwisselen mailadressen e.d.

SUMMERCAMP ORGANISEREN?
Meer informatie via de inbound-coördinator: summercamp@rotaryyouthexchange.nl
Zie ook de website: www.rotary.nl/yep/
Of ga eens kijken bij een zomerkamp!


