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Jaarverslag 2019
Dit is het jaarverslag van CISV Nederland over het kalenderjaar 2019. Hier vindt u een overzicht van de
ontwikkelingen en activiteiten die in 2019 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) De familiedag: als vervanging van het Lentekamp is dit jaar voor het eerst een familiedag
georganiseerd. Tijdens deze dag was iedereen met interesse welkom. Er werden drie
activiteiten georganiseerd door een groepje vrijwilligers aangestuurd door de
Seizoenscommsisie. Daardoor kon iedereen die dag elkaar én CISV beter leren kennen.
2) De Open Dag naar november: door het verschuiven van de Open Dag van september naar
november zit deze dag dichter op het volgende seizoen en ontstaat er in september meer
ruimte voor reflectie en evaluatie binnen de stichting. Dit is iets wat we de komende jaren
willen uitbreiden.
Overzicht deelnemers: Dankzij al het harde werk van onze vrijwilligers, hebben we in 2019 223
1
deelnemers en in totaal 61 delegatieleiders en stafleden met CISV in aanraking mogen laten komen
Herfstkamp

60

IPP

--

JC

9

Village

60

Interchange

10

Seminar

10

Step Up

36

Youth Meeting Zomer

21

Youth Meeting Winter

17

1

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 beter geschikt zijn als leiding of als staf.
Na de kennismakingsweekenden hebben we een goede indeling kunnen samenstellen en zijn alle
deelnemers aan de voorbereidingen begonnen. Ook de vier stafgroepen (Village, Step Up, Youth Meeting
en Seminar) begonnen met hun voorbereidingen.

Lente (april – juni)
Dit jaar werd voor het eerst de Familiedag georganiseerd. Op 7 april kwamen in Amersfoort CISV’ers van
jong tot oud samen. De Seizoenscommissie had, in samenwerking met een aantal vrijwilligers, een
programma in elkaar gezet waarbij de aanwezigen in sneltreinvaart alles over CISV te weten kwamen. Het
was een groot succes.
Tot ons grote verdriet hebben wij een delegatie niet op pad kunnen laten gaan. Dit komt eigenlijk nooit
voor. Laat in de voorbereidingen heeft een leider zich terug moeten trekken vanwege de gevolgen van
een motorongeluk. Het niet kunnen vinden van een vervanging geeft wel aan dat het vinden van leiders
en staff binnen CISV Nederland steeds lastiger wordt. Daardoor zal hier de komende jaren nog meer
aandacht naar toe gaan.
Niet te vergeten ook de inschrijvingen voor de Winter Youth Meetings gingen weer open!

Zomer (juli – september)
Ook dit jaar was de Open Dag op het Village weer ‘s avonds, zodat er meer mensen aangetrokken konden
worden. Dat was een succes: naast een heleboel bekende CISV’ers en de gastgezinnen, kwam er ook een
aantal mensen uit Oosterhout langs.
Alle zomerprogramma’s verliepen succesvol. De stafgroepen hebben een goed programma weten neer te
zetten, en ook van de leiders kwamen veel positieve verhalen terug. Bij de paar incidenten die
desondanks toch plaatsvonden, was er goede ondersteuning vanuit CISV Nederland vanuit de
noodprocedure.
Een belangrijke verandering die plaatsvond is de wisseling van voorzitter: in september nam Miranda
Pieron afscheid. Het stokje werd overgedragen aan Anne Geertsema, die hartelijk welkom wordt geheten
binnen de stichting en meteen enthousiast aan de slag is gegaan.

Herfst (oktober – december)
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Dit najaar kende een aantal flinke veranderingen. Om het lerende karakter van onze organisatie meer
vorm te geven, hebben we september in het teken gezet van de evaluaties: iets wat de we komende jaren
verder hopen uit te bouwen.
Hoewel er twijfel was of we voldoende deelnemers zouden vinden voor Herfstkamp ivm de uitgestelde
Open Dag, waren binnen no time de 60 beschikbare plaatsen gevuld. Dit bevestigt dat de Open Dag prima
in November georganiseerd kan worden. Op het Herfstkamp kwamen oude bekenden en nieuwe CISV-ers
weer bij elkaar voor een onvergetelijk weekend.
De Open Dag was dus voor het eerst in november. Traditioneel gezien is deze dag dan ook de aftrap van
het nieuwe CISV seizoen richting de volgende zomer. Ondanks deze verschuiving was er nog steeds
voldoende interesse en kwamen er veel mensen kijken wat CISV te bieden heeft.
Op 13 december openden de inschrijvingen voor de zomer van 2020. Bij deze inschrijvingen werd voor
heerst de nieuwe leeftijdsgrens gehanteerd: nu wordt er gekeken naar het geboortejaar van de
deelnemers, in plaats van naar de leeftijd op een specifieke datum (namelijk tijdens de activiteit).
Hierdoor zit er geen overlap meer, en wordt het op de lange termijn duidelijker uit te leggen en de kansen
gelijker. Hoewel we hier wat aanpassingsproblemen hadden verwacht, verliep dit heel soepel.
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