WELKOM!

Wat ontzettend fijn dat jij je (/jouw kind) hebt ingeschreven voor een Step Up! Dit betekent
dat de komende maanden vol avontuur zullen zijn. Er wordt het één en ander verwacht,
maar er zullen vooral veel ontzettend bijzondere momenten komen. Dit document maakt
duidelijk wat er nu nog moet gebeuren én geeft antwoord op eventuele vragen.

INHOUD

Hieronder staat wat er in dit inschrijfpakket langskomt. Heb je slechts interesse in één van
de onderwerpen? Dan kom je door erop te klikken meteen goed uit!

●

Voor, tijdens & na de Step Up

●

Welkom!

●

Veel gestelde vragen

●

Inhoud

●

Wat houd je over aan CISV?

●

Inschrijving afronden

●

Belangrijke data
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INSCHRIJVING AFRONDEN

Om de inschrijving te bevestigen, ontvang je na inschrijving ook een betaallink. Via deze
link moet binnen 48 uur betaald worden; dan is de inschrijving afgerond en je plek veilig.
Binnen enkele weken na de digitale inschrijving ontvang je per mail een link om
inschrijving deel 2 met aanvullende vragen te voltooien. Je wordt dan gevraagd om de
volgende documenten gescand (let op: max. 1,5 Mb) te uploaden:
●

een recente pasfoto

Dit kun je doen met behulp van de daarvoor bestemde velden in het online formulier (via
de link in de e-mail over inschrijving deel 2). Zorg ervoor dat je bij inschrijving deze bij de
hand hebt. Nadere uitleg over het uploaden zal tijdens het inschrijfproces deel 2 worden
verstrekt. De aanmelding is pas definitief wanneer ook deel 2 voltooid is en alle bestanden
binnen zijn.

BELANGRIJKE DATA

Hieronder een overzicht met belangrijke data voor komend Step Up jaar. Omdat we vooral
een educatieve organisatie zijn, is een goede voorbereiding belangrijk. Deelnemers
worden dan ook bij alle onderstaande activiteiten verwacht.

8 - 9 Februari 2020 : Kennismakingsweekend
Half januari ontvangt u een uitnodiging voor het Kennismakingsweekend. Tijdens dit
weekend maken alle deelnemers, leiders en stafleden kennis met elkaar en met CISV. Na
dit weekend zullen de delegaties worden samengesteld (deze worden bekend gemaakt in
de eerste week van maart). Op zaterdagmiddag wordt tijdens dit weekend tevens een
informatiebijeenkomst voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers georganiseerd.

17 Mei 2020 : Voorbereidingsdag
De Interchange, Step Up en Youth Meeting deelnemers worden getraind in het organiseren
van activiteiten, zodat zij goed voorbereid op stap gaan. Binnen deze drie programma’s is
de organisatie van het kamp en de activiteiten een gedeelde verantwoordelijkheid van de
staf, leiders en deelnemers zelf. Wij raden u ten zeerste aan om in dit weekend ook een
delegatieweekend in te plannen.

Juli 2020 : Gastgezinweekend
Tijdens de Step Up worden de deelnemers het weekend voorafgaand aan de Step Up
opgevangen door gastgezinnen. In Nederland zijn de ouders van de Nederlandse
deelnemers het gastgezin voor de internationale deelnemers die naar het Nederlandse
kamp komen. (Onderaan in dit document vindt u meer informatie over de gastgezinnen).
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Voor de Step Up

Een gedegen voorbereiding op een CISV programma is van groot belang. De leiding wordt
zorgvuldig geselecteerd en tijdens de maanden voorafgaand aan het programma getraind
door de daartoe bevoegde CISV Leadership Training Commissie. De eerste activiteit voor
de deelnemers is het (verplichte) Kennismakingsweekend, waarna de delegaties worden
samengesteld. Voor de ouders/wettelijk vertegenwoordigers is er tijdens dit weekend een
bijeenkomst, waar zij meer horen over het verdere verloop van de voorbereiding.
Na afloop van het kennismakingsweekend deelt de ISY (Interchange/Step Up/Youth
Meeting) Commissie de delegaties in. Deze indeling wordt in de eerste week van maart
bekend gemaakt. Van belang is of de deelnemers bij elkaar passen en of ze hetzelfde land
kunnen en mogen bezoeken (o.a. door vakantiespreiding). Na de plaatsing van de
deelnemer zal de leid(st)er de afzonderlijke gezinnen uit de delegatie bezoeken. Hierna
vindt de oudervergadering van iedere delegatie plaats, onder leiding van de delegatie
leid(st)er en een lid van de ISY Commissie. De ouders/wettelijk vertegenwoordigers
kunnen dan kennis met elkaar maken en er worden afspraken gemaakt over de reis, het
zakgeld, de data en locaties van volgende bijeenkomsten e.d..
Vervolgens worden twee tot drie delegatieweekenden en wellicht ook nog een dag/avond
georganiseerd waarin de deelnemers en de leid(st)er elkaar beter leren kennen en zich
gezamenlijk kunnen voorbereiden op het kamp. Daarnaast wonen de deelnemers de
Voorbereidingsdag bij, georganiseerd door CISV Nederland, waarin ze worden getraind in
het plannen van activiteiten.
De eerdergenoemde oudervergadering kan eventueel gecombineerd worden met een
delegatieweekend en/of de Voorbereidingsdag. De delegatieweekenden en de
voorbereidingsdag zijn ontzettend belangrijk voor de vorming van de delegatie en een
hecht gevoel op kamp; wij verwachten dat u zich flexibel opstelt m.b.t. de planning van
deze activiteiten, als onderdeel van de gehele CISV ervaring.

Reis boeken
De staf zal begin maart en april zogenaamde precamps sturen met de precieze informatie
over de aankomst- en vertrektijden. Het is belangrijk dat er met het boeken rekening
wordt gehouden met deze tijden. Pas na 1 april en in overleg met staf en ISY-begeleider
mag de reis geboekt worden. Dit heeft te maken met de dekking van de CISV verzekering.

Formulieren
Binnen 3 maanden voor aanvang van het kamp, dienen verschillende formulieren te
worden gedownload en ingevuld. Dit betreft o.a. het Health Form en andere documenten
over verzekering en aansprakelijkheid. De ISY Commissie informeert u tijdig over waar u
deze formulieren kunt vinden. Let op: het niet kunnen overleggen van de ingevulde
formulieren aan de betreffende kampstaf kan tot onmiddellijke verwijdering c.q.
terugzending van de deelnemer leiden.
Op 1 juli moeten de ingevulde formulieren via de leider bij de ISY-begeleider binnen zijn,
zodat ze gecontroleerd kunnen worden.
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Tijdens de Step Up
Al het contact tijdens het programma loopt via de leid(st)er. De deelnemers kunnen zelf
niet telefoneren of e-mailen. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen hun kinderen
regelmatig mailen of schrijven via het kampadres en de deelnemers kunnen ook
terugschrijven (of e-mailen via de leider). Er wordt aangeraden met alle ouders/wettelijk
vertegenwoordigers binnen de delegatie af te stemmen hoe vaak men de deelnemers
gedurende het kamp schrijft. Telefoneren met de deelnemer is niet toegestaan. Ervaring
heeft geleerd dat telefonisch contact (mogelijke) heimwee bij de deelnemer juist versterkt.
Mobiele telefoons worden door de staf ingenomen en bewaard. CISV Nederland raadt aan
om de mobiele telefoons thuis te laten.

Na de Step Up
Een Step Up is een unieke gebeurtenis voor de deelnemers. Ze doen er veel indrukken en
vriendschappen op, waardoor sommige deelnemers na afloop heimwee hebben naar het
kamp. Daarnaast is een Step Up vaak redelijk vermoeiend geweest. De deelnemers hebben
dan ook een paar dagen de tijd nodig om weer bij te komen. Het is niet toegestaan het
kind op te halen van het kamp (conform de Algemene Voorwaarden); de deelnemers reizen
met de leider mee terug naar een centraal punt in Nederland. In het najaar vindt er een
online evaluatie plaats waarbij de ouders/wettelijk vertegenwoordigers ervaringen kunnen
delen en CISV van feedback kunnen voorzien. Daarnaast zien we jullie graag op de Open
Dag in september 2018 – een leuk moment voor een reünie met de delegatie en om andere
geïnteresseerden wat te kunnen vertellen over de Step Up ervaring!
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Voor wie is CISV geschikt?
Er kunnen best wat twijfels zijn over of een deelnemer wel geschikt is voor CISV; de Engelse
taal niet goed beheersen, heimwee hebben of een ziekte of beperking hebben. Op de
eerste is snel een antwoord te geven: er is geen bepaald niveau dat deelnemers op gebied
van Engels moeten hebben om mee te kunnen naar één van de CISV-programma’s. Vanuit
CISV Nederland wordt ervoor gezorgd dat er altijd een leider is die voldoende Engels
beheerst om te zorgen dat de deelnemer alle activiteiten begrijpt en met handen en
voeten worden vaak snel vrienden gemaakt.
Bij heimwee is het vaak zo dat het helpt dat de delegatie (inclusief) leider elkaar voor het
het programma vaak goed leren kennen. Dit zorgt ervoor dat er een goede
vertrouwensband onderling is en in combinatie met het drukke dagprogramma zorgt het
ervoor dat er haast geen heimwee voorkomt.
In het geval van een ziekte of beperking zal in overleg met de CISV Nederland worden
gekeken naar de behoeften van de deelnemer en de mogelijkheid om daaraan voldaan te
worden. Omdat CISV juist zoveel geeft om diversiteit wordt er altijd naar een oplossing
gezocht, en vaak lukt dat. Zo hebben in het verleden een meisje met taaislijmziekte en een
jongen met diabetes aan een programma deelgenomen en is er voor een doof meisje een
leidster gevonden die gebarentaal beheerste.

Hoe worden de indelingen gemaakt en hoe wordt beslist wie met wie
waarheen gaat?
De indeling is ieder jaar weer een flinke puzzel: iedere deelnemer geeft vakantiedata op en
heeft een voorkeur aangegeven om sowieso binnen Europa geplaatst te worden of
eventueel ook daarbuiten. Al deze gegevens moeten gekoppeld worden aan de
beschikbare locaties. Vaak is er maar één manier waarop dit allemaal in elkaar past.
Hierdoor is er geen ruimte om voorkeuren voor landen of delegatiegenootjes te
verwerken. Mocht de ruimte er zijn dan wordt ervoor gekozen om deelnemers die elkaar
kennen niet bij elkaar te plaatsen, zodat de hele delegatie elkaar ook echt als delegatie
leert kennen.

Hoeveel tijd kosten de voorbereidingen? Is het mogelijk om daarin niet
alles bij te wonen?
De voorbereidingen kosten vanaf het moment van bekendmaking van de delegaties
ongeveer een weekend per maand; de deelnemers zien elkaar tijdens delegatieweekenden
en de Voorbereidingsdag. Omdat het ontwikkelen van een delegatieband een belangrijk
proces is, is het niet mogelijk hierin iets te missen. Vaak is bij het plannen van
delegatieweekenden enige flexibiliteit mogelijk, maar omdat ook hier (minstens) vijf
agenda’s naast elkaar moeten worden gelegd kan het ook daarin nodig zijn dat er
afspraken worden verzet.
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Wat moeten mogen deelnemers meenemen?
De praktische invulling van de Step Up is aan de staf; zij verzorgen de Step Up en kennen
(vaak) ook het land waarin de Step Up wordt georganiseerd. Dit betekent dat zij goed op
de hoogte zijn van onder andere het klimaat en andere belangrijke dingen. In de
voorbereidingen zullen zij een aantal keer een precamp s turen: hierin zal bijvoorbeeld een
paklijst staan, maar ook hoeveel zakgeld de deelnemers mee mogen nemen en wat de staf
liever niet ziet tijdens de Step Up.

Mag ik mijn kind naar de Step Up brengen of ophalen? Kunnen we een
keer langskomen tijdens de Step Up?
Nee, dit is niet mogelijk. De delegatie reist alleen. Daarnaast mogen ouders en anderen
bekenden voor de deelnemers niet op het kampterrein komen, ook niet halverwege het
kamp of op de ‘Open Dag’. Dit geldt tevens voor de familie van deelnemers die aan een
Nederlandse Step Up deelnemen. Tijdens een Step Up leeft de deelnemer in een zeer
bijzondere wereld. Het zien van de familieleden tijdens het kamp werkt heimwee juist
enorm in de hand.

Houdt CISV rekening met de financiële draagkracht?
Ja, bij het Kennismakingsweekend (in februari) kun je de ISY commissie hierover
aanspreken, of je kunt contact opnemen via voorzitter@nl.cisv.org. We kunnen rekening
houden met de reisafstand van en naar de Step Up. Alle verzoeken worden vertrouwelijk
behandeld.

Wat gebeurt er als er, bijvoorbeeld door politieke onrust, een
programma wordt afgezegd?
Dit kan in uitzonderlijke gevallen gebeuren. Bij het samenstellen van delegaties zal CISV
Nederland uitnodigingen alleen accepteren als ze passen binnen de reisadviezen van de
Nederlanse overheid. In bijzondere gevallen kan het door veranderde omstandigheden
voorkomen dat een reisadvies negatief wordt. De eindbeslissing over de veiligheid van een
Step Up ligt bij CISV internationaal en kan dus in bijzondere gevallen afwijken van de
reisadviezen van de Nederlandse overheid. In dat soort gevallen zal CISV Nederland in
overleg met de delegatie tot een oplossing komen.

Tijdens de Step Up is iets voorgevallen waarvan de deelnemer direct op
de hoogte moet worden gebracht. Hoe kan ik contact opnemen?
Er is bij CISV Nederland een zogenaamde ‘noodprocedure’ van kracht, wat betekent dat er
gedurende de hele periode dat er Nederlandse delegaties deelnemen aan programma’s,
altijd iemand van het Bestuur van CISV Nederland bereikbaar is. Ouders krijgen hierover
voor aanvang van de Step Up bericht. In geval van nood kunt u de noodprocedure altijd
bereiken; zij zullen u helpen contact te leggen met de deelnemer en/of leider.
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WAT HOUD JE OVER AAN CISV?

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

