
Multi District Jeugdzaken Commissie (MDJC)

JAARUITWISSELING
Long Term Exchange Program
voor sponsor- en gastclub

WAAROM UITZENDEN EN ONTVANGEN?
 • Jeugd is mede de basis voor het voortbestaan van Rotary.  Sinds 2010 zijn de jeugdprogramma’s  
  ondergebracht in Youth Service, de Fifth Avenue. Onze statuten zeggen hierover: 
  “Rotary erkent de positieve invloed op jongeren en jonge volwassenen van activiteiten om  
  leiderschap bij het ontwikkelen van leiderschap en uitwisselingsprogramma’s te initiëren,  
  waardoor de wereldvrede en het begrip voor elkaars cultuur worden bevorderd.”
 • Het faciliteren van een jongere brengt prachtige ervaringen voor zowel de gastgezinnen als  
  de eigen club. Contacten die door de jaren heen blijven bestaan. Veel leden van Rotary   
   (Rotarians) hebben in het verleden zelf gebruik kunnen maken van dit uitwisselingsprogramma.
 • U doet iets voor een clubgenoot die (klein)zoon of (klein)dochter wil uitzenden.
 • De uitzendingen leveren Rotary veel bekendheid en positieve publiciteit op.
 • De bijdrage aan jaaruitwisseling verstevigt fellowship binnen de club.
 • U bezorgt een outbound en een inbound ‘A LIFETIME IN A YEAR!’

LEEFTIJD
Voor de uitzending en ontvangst van de jongeren gelden indicatieve leeftijdsgrenzen, in principe is 
dit 15,5-18,5 jaar. 

DE UITWISSELING
De uitwisseling vindt plaats op basis van wederkerigheid, dat wil zeggen dat elke regio/Rotaryclub 
die een jongere uitzendt, moet in dat zelfde jaar ook een buitenlandse jongere een jaar lang 
ontvangen. De jongere wordt tijdens het jaar achtereenvolgens bij drie verschillende families 
ondergebracht.

KOSTEN
De kosten voor dit bijzonder jaar naar het buitenland worden door de jongeren zelf gedragen. 
De ontvangende club draagt de kosten voor de volgende uitgaven van de komende buitenlandse 
jongere (inbound.): reisgeld naar Rotary activiteiten; OV-kortingskaart; schoolkosten; deelname 
aan clubbijeenkomsten; Museumjaarkaart en fiets.  De totale uitgaven zullen tussen de € 1.000,-- 
en € 1.500,-- liggen. Elke Rotaryclub die een buitenlandse jongere (inbound) host, ontvangt van de 
MDJC € 1.250,-- voor het zakgeld en eventuele contributies.

BEZOEK ONZE INFORMATIEDAGEN
U ontvangt hier uitgebreide informatie over alle uitwisselingsprogramma’s met Rotary. Tevens 
maakt u kennis met eerder uitgzonden jongeren (Rotex leden). Zij vertellen graag vol enthousiasme 
over hun eigen ervaringen. Voor data zie de agenda van de yepsite: www.rotary.nl/yep/

WAT HOUDT DAT IN?
Het is de bedoeling dat een club als sponsor optreedt voor een jongere die graag als ambassadeur
van Rotary International een schooljaar naar het buitenland uitgezonden wil worden. Dit is mogelijk
voor alle jongeren, zowel uit Rotary- als uit niet Rotarygezinnen.
In datzelfde jaar ontvangt de club een buitenlandse jongere in haar midden. Deze gaat hier naar
school samen met leeftijdgenoten en wordt tijdens het jaar bij drie gastgezinnen ondergebracht.


