Youth Meeting
112 – 15 JAAR

•

Waarom een Youth Meeting?

•

Wat leer je tijdens een Youth Meeting?

•

Wie zijn er aanwezig op een Youth Meeting?

•

Hoeveel kost een Youth Meeting?

•

Hoe ziet een Youth Meeting-jaar eruit?

•

Wat houd je over aan CISV?

•

Zelf bijdragen?

•

Nog vragen?

Waarom een Youth Meeting?
De Youth Meeting is het programma van CISV waarin de meeste variatie mogelijk is, zowel
in leeftijd als in duur. Er worden Youth Meetings georganiseerd voor 12/13-jarigen, 14/15jarigen, 16-18-jarigen en 19+. Deze programma’s duren één of twee weken. Sinds 1969
worden er Youth Meetings georganiseerd om kleine groepen jonge mensen van dezelfde
leeftijd samen te brengen – vaak vanuit hetzelfde continent.
Een Youth Meeting heeft 25 tot 35 deelnemers. Deelnemers onder 16 reizen in een delegatie met volwassen leider, deelnemers boven de 16 reizen alleen of met een delegatiegenootje naar de Youth Meeting. Bij alle Youth Meetings is een volwassen staf aanwezig om
het programma te coördineren.
Wanneer je meedoet aan een Youth Meeting ga je samen met de andere deelnemers de
verschillende aspecten van het jaarthema (in 2018: Diversity) onderzoeken. Je denkt –
door middel van activiteiten – ook na over thema’s die in verschillende landen spelen,
zoals democratie en deelt jouw oogpunt en leert van elkaar. Ook denk je na over hoe je dat
wat je leert van je CISV-ervaring toe kunt passen in je dagelijks leven. Denk hierbij aan
nieuw begrip maar ook plannings- en communicatievaardigheden.

Wat leer je tijdens een Youth Meeting?
De nadruk tijdens een Youth Meeting ligt vooral op het sluiten van vriendschappen en het
leren kennen van andere culturen. De volgende vier globale doelen zijn opgesteld voor
Youth Meeting:
•
•
•
•

Het ontdekken van het (jaar)thema in lokale en globale context
Het vergroten van het bewustzijn en de vaardigheid om kritisch te denken
Het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en houding die nodig zijn om goed te
kunnen (samen)werken binnen een groep
Het ontwikkelen van interesse voor het actieve wereldburgerschap

Wie zijn er aanwezig op een Youth Meeting?

Hoeveel kost een Youth Meeting?
De inschrijfkosten voor een Youth Meeting zijn in 2018 € 580 voor een Youth Meeting van
8 dagen en € 990 voor een Youth Meeting van 15 dagen. Bij inschrijving voldoe je een
aanbetaling van € 480. Voor een plek op de wachtlijst betaal je € 85.
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereidingskosten (meestal rond € 125, gecoördineerd door de leider)
Reiskosten deelnemer naar het land van bestemming
Pro rato deel van de reiskosten van de leiding
Noodgeld (komt meestal terug), afhankelijk van land van bestemming
Evt. kosten verplichte medische keuring (onderdeel van ‘Health Form’)
Evt. kosten voor vaccinaties
Evt. kosten voor aanvraag paspoort/visum
Kleine attenties voor de staf (en evt. gastgezin)
Ruilspulletjes
Delegatiekleding
Eventuele extra kosten van zelf georganiseerde uitstapjes, weekenden en reünies
Zakgeld e.d. (wordt per land aangegeven, meestal rond €100,-)

Hoe ziet een Youth Meeting-jaar eruit?

Wat houd je over aan CISV?
De volgende uitspraken komen uit de evaluaties gehouden onder stafleden, leiders, JC’s
en (ouders van) deelnemers die in zomer 2017 hebben meegedaan met CISV als antwoord
op de vraag wat CISV hen opgeleverd heeft.
“Verschillende culturen leren, vrienden
voor het leven maken en een uitbreiding
van mijn kennis.”
JC
“Een bijzondere ervaring, verdieping, kennismaking met andere
culturen/gewoonten, leuke internationale contacten. Ik heb het gevoel dat ze serieuzer is teruggekomen.”
Ouders van een Villagedeelnemer
“Je hebt het altijd naar je zin en je maakt
hele goede vrienden. Verder leer je jezelf
heel goed kennen. Tot slot leer je heel veel
van andere culturen zonder dat je het
aanvankelijk doorhebt. Je leert er zonder
dat je het gevoel hebt op een school te zitten, je hebt gewoon plezier.”
Seminardeelnemer

“Het organisatorisch en logistiek opzetten van het kamp, het bijeenhouden van zo'n gevarieerde groep volwassenen én kinderen en zorgen dat
alles op rolletjes verloopt(al dan niet
op de achtergrond) . Daarnaast natuurlijk wel echt leuk om zulke connecties te maken en zo veel buitenlandse culturen/personen te leren
kennen”
Staf

“Veel ervaring, ze is (geestelijk) gegroeid, heeft
nieuwe vrienden en veel wijsheid opgedaan niet
alleen van het land maar ook van andere gewoontes, andere mensen, andere culturen en dat
het allemaal prima samengaat. zeer waardevol!”
Ouders van een Interchangedeelnemer

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@nl.cisv.org; 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 ISY (commissie voor Interchange, Step Up en Youth Meeting).
Wendalien Roozendaal
Tel: +31-(0)6-16478399
E-mail: office@nl.cisv.org
Als je vragen hebt over de inhoud van het Youth Meeting programma kun je mailen naar
youthmeeting@nl.cisv.org.

