Stichting CISV Nederland
Prins Bernhardlaan 13
1405 CM Bussum

Jaarverslag 2018
Dit is het jaarverslag van CISV Nederland over het kalenderjaar 2018. Hier vindt u een overzicht van de
ontwikkelingen en activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. In deze pdf zijn linkjes opgenomen
naar verdere informatie. Deze herkent u aan de onderstreepte tekst.
Opnieuw was het een mooi jaar. Hoogtepunten waren toch wel:
1) Het opnieuw organiseren van twee Villages in Nederland. CISV Internationaal heeft grote
groei-ambities en vanuit Nederland proberen we daar binnen onze mogelijkheden aan mee
te werken. Helaas is het wel gebleken dat het lastig is met een extra kamp genoeg goede
staffers te vinden. Dit heeft ons doen besluiten om ons de komende jaren meer te richten op
het verhogen van de kwaliteit. Dat houdt in het vinden en opleiden van voldoende CISV
vrijwilligers. Dit zien we als voorwaarde om in aantallen kampen verder te groeien.
2) De CISV Global Conference die in Nederland werd georganiseerd door CISV International
a. Van 14 t/m 19 augustus werd de 3-jaarlijkse CISV Global Conference (GC) gehouden in
Veldhoven. Vanzelfsprekend heeft CISV Nederland zichzelf hier van haar beste kant
laten zien, door voor alle deelnemers de grootste Nederlandse nationale avond met
activiteiten ooit te organiseren voor ongeveer 500 man!
b. Ook was het mooi om te merken hoe deelnemers uit allerlei landen geïnteresseerd
waren in de ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan met de
Weekendschool: iets waar Annelies Overvliet en Miranda Pieron vol trots over hebben
verteld.
3) De lancering van onze nieuwe website.
Overzicht deelnemers: Dankzij al het harde werk van onze vrijwilligers, hebben we in 2018 217
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deelnemers en in totaal 56 delegatieleiders en stafleden met CISV in aanraking mogen laten komen
Herfstkamp

61

Lentekamp

--

JC

8

Village

48

Interchange

8

Seminar

19

Step Up

36

Youth Meeting

25 + 10

IPP
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Het aantal deelnemers is afhankelijk van het aantal uitnodigingen dat CISV Nederland ontvangt van CISV Internationaal en van
het aantal (reserve)inschrijvingen. Elk jaar doet CISV Nederland haar uiterste best om zoveel mogelijk geschikte uitnodigingen van
CISV Internationaal te ontvangen. Dit aantal hangt in grote mate af van het aantal programma’s dat we in Nederland
organiseren en van de mogelijkheden die zomervakantiedata in Nederland bieden om aangeboden plaatsen te
accepteren.
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Winter : januari - maart
Traditioneel gezien begon het jaar weer met de vele Kennismakingsweekenden. Hierin leren wij als
organisatie aanstaande deelnemers goed kennen en geeft dit ons de benodigde input om gebalanceerde
delegaties samen te stellen. Daarnaast is dit ook altijd een moment om in actie te zien of onze potentiële
begeleiders geschikt zijn als leiding of staf.
Omdat we dit jaar twee Villages organiseren was het extra veel werk om voldoende mensen te vinden om
alle stafgroepen goed te regelen. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om alle deelnemers, leiders- en
stafplekken te vullen. Al moesten sommige staffers helaas vanuit internationale bronnen worden
aangetrokken.

Lente : april – juni
Zodra de dagen langer worden treffen onze delegaties hun voorbereidingen. Ook de organisatie bereidde
zich voor op de zomer. Zo werden dit jaar de trainingen voor de leiding en staf voor het eerst
georganiseerd volgens een nieuwe opzet. Dit hield in dat er twee trainingsweekenden waren. Hierdoor
kon er met kleinere groepen gewerkt worden en was er meer flexibiliteit voor ieders drukke agenda. Dit is
als succes ervaren en wordt vastgehouden naar de toekomst toe.
Helaas besloten dat er te weinig animo was om het Lentekamp door te laten gaan. Omdat de opzet
oorspronkelijk was om 3 jaar het Lentekamp te organiseren en daarna te evalueren, is het nog maar de
vraag of het Lentekamp in haar bestaande vorm volgend jaar terugkomt. Waarschijnlijk gaan we hier een
andere laagdrempelige activiteit voor bedenken, die beter past in het CISV-ritme.
Terwijl iedereen druk bezig was met de zomer gingen natuurlijk op 19 juni de inschrijvingen voor de
Winter Youth Meetings open!

Zomer : juli – september
Tijdens de zomermaanden komt het hele jaar voorbereiden tot uiting en draaien alle programma's volop.
Zo stond CISV Nederland opnieuw klaar voor 6 programma's. Bijzonder aan deze zomer was hierbij dat
we voor de Village locatie in Alphen zelf moesten koken. CISV Nederland is buiten de Winter Youth
Meeting om niet gewend om met kitchenstaffs te werken, dus vandaar werden er vele oproepen gedaan
naar de vrienden van CISV Nederland. En wat is daar massaal gehoor aan gegeven! Niet alleen hebben
veel mensen voor een of meerdere dagen een steentje bij kunnen dragen aan een fantastisch Village, ook
hebben vele mensen zo een kijkje achter de schermen kunnen nemen van het reilen en zeilen van een
Village.
Sinds deze zomer zijn de Open Dagen van de Villages verplaatst naar de avonden. De verschuiving die dit
voor de aanvangst- en eindtijd voor de gastgezinnen veroorzaakte was even spannend, maar dit zorgde
er wel voor dat de Open Dagen buiten de reguliere werktijden plaats vonden. Hierdoor werd het
makkelijker om gedurende het hele programma van de Open Avond aanwezig te zijn en achteraf een
borreltje te drinken. Dit werd dan ook in Zeist gedaan door een aantal mensen. Een traditie die we
hopelijk de komende jaren kunnen laten groeien.
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Herfst 2018: oktober – december
Wie zegt herfst binnen CISV denkt meteen aan het Herfstkamp. Deze stond dit jaar in het teken van
Planeet Divertius en werd geleid door een 11-koppige staf. En ook dit jaar was het weer veel te vroeg
afgelopen.
Nadat het weer storm heeft gelopen bij de inschrijvingen voor de zomeractiviteiten van 2019, was het tijd
voor een beetje reflectie naar onszelf als Stichting. Traditiegetrouw inmiddels werd in november daarom
een Chapter Development Dag georganiseerd. Zo werden er verbeterde FAQs afgesproken om te plaatsen
op de nieuwe website, om onze externe communicatie nog beter te laten verlopen. Ook werd het belang
van evalueren en leren en borgen als Stichting nogmaals benadrukt. Bekijk hier het verdere verslag van
onze Chapter Developmentdag 2018.
De blik werd in december naar voren gericht. Met de winter Youth Meetings op volle toeren, werd de rest
van CISV Nederland nog even wakker gemaakt met al het moois wat CISV te bieden heeft. Zo werd er
opnieuw een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de CISV Nederland trui voor van de zomer van 2019.
De uitdaging was om in het thema Conflict and Resolution een mooi ontwerp in te sturen waarbij er dit
keer zowel een juryprijs als een publieksprijs wordt uitgekozen.
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