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Interesse in een van onderstaande onderwerpen? Klik erop om meteen naar dat gedeelte van het Informatiepakket te gaan.
•

Waarom een Village?

•

Wat is de rol van JC’s tijdens een Village?

•

Wie zijn er aanwezig op een Village?

•

Hoeveel kost een Village als JC?

•

Hoe ziet een JC-jaar eruit?

•

Wat houd je over aan CISV?
•

Zelf bijdragen?

•

Nog vragen?
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WAAROM EEN VILLAGE?
Village is het programma waar CISV ooit mee begonnen is, in 1951. CISV Villages zijn internationale kampen die 11-jarigen inspireren zich een rechtvaardigere en vredevolle wereld
voor te stellen. De deelnemers komen samen vanuit verschillende landen van over de hele
wereld om deel te nemen aan educatieve, culturele en leuke activiteiten.
Op een Village wordt een veilige, fijne omgeving gecreëerd waarin alle kinderen kunnen leren – samen met andere deelnemers van over de hele wereld – over elkaars leven en cultuur
en hoe ze samen kunnen communiceren, samenwerken en samenleven.
De lessen en vriendschappen die worden opgedaan tijdens een Village duren vaak een leven.

WAT IS DE ROL VAN JC’S TIJDENS EEN VILLAGE?
Als JC ben je aan de ene kant een grote broer of zus voor de 11-jarigen: je speelt met ze, haalt
grappen met ze uit en je luistert naar ze. Aan de andere kant ben je ook gewoon onderdeel
van de leidersgroep en help je dus bij het organiseren van het kamp zoals het plannen en
organiseren van de activiteiten. Je hebt geen eigen delegatie maar je bent er voor alle kinderen en leiding/staf. Vier weken lang heel veel plezier, in combinatie met verantwoordelijkheid: een super-ervaring!

WIE ZIJN ER AANWEZIG OP EEN VILLAGE?*

*Wegens de coronamaatregelen zijn er geen non-Europese landen aanwezig op het Village 2021
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HOEVEEL KOST EEN VILLAGE ALS JC?
De inschrijfkosten voor een Village zijn in 2021 € 1.500. Bij de inschrijving doe je een aanbetaling van € 500. Voor een plek op de wachtlijst betaal je € 85. Het is echter mogelijk dat wij
deze zomer niet in staat zullen zijn internationale kampen te organiseren wegens de ontwikkelingen rondom het coronavirus. In dat geval wordt er een nationaal kamp georganiseerd waarvan de kosten € 975 bedragen.
De deelnamekosten zijn inclusief een verzekering die speciaal is afgestemd voor de deelnemers aan CISV programma’s (verplicht af te sluiten via CISV International). Deze verzekering
is aanvullend op de meeste reguliere reis- en ziektekostenverzekeringen en vergoedt bijvoorbeeld bij annulering van een programma of bij ziekte van de delegatieleider. Meer informatie over deze verzekering en de dekking kunt u vinden via de website van CISV Nederland.
Overige kosten:
• Reiskosten deelnemer naar het land van bestemming,
• Reiskosten naar het kennismakingsweekend, de praktische instructie, het trainingsweekend en het Mini Village,
• Eventuele kosten van verplichte medische keuring (onderdeel van Health Form)
• Eventuele kosten paspoort
• Eventuele kosten voor aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag (nadere info
volgt)
• Kleine attenties voor kampstaf
• Ruilspulletjes, CISV of traditionele kleding (evt. af te stemmen met meereizende delegatie)
• Eventuele extra kosten van zelf georganiseerde uitstapjes, weekenden en reünies
• Zakgeld e.d.

WAT HOUD JE OVER AAN CISV?
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Zelf bijdragen?
CISV Nederland is een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers. Door het hele jaar
heen wordt er hard gewerkt door alle commissies. Om enerzijds de deelnemers goed voorbereid op kamp te sturen en anderzijds de kampen in Nederland te organiseren. Het komt
voor dat we handen te kort komen en we hopen dat jij ervoor open staat dat we je kunnen
benaderen voor hand- en spandiensten. Ben je bereid om vaker te helpen? Laat dit weten
via vriendenvan@cisv.nl; dan weten we je in de toekomst gemakkelijk te vinden.

Nog vragen?
Voor alle informatie met betrekking tot de inschrijfprocedure verwijzen wij je graag naar de
CISV Algemene Voorwaarden op de website van CISV Nederland. Mocht je toch nog enkele
vragen hebben, neem dan contact op met het secretariaat of de Villagecommissie (VICK):
Wendalien Roozendaal
Tel: +31-(0)6-16478399
E-mail: office@cisv.nl
Als je vragen hebt over de inhoud van het Village programma en de rol als JC kun je mailen
naar village@cisv.nl.

