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Inleiding 
2018 was een turbulent jaar voor AFS Nederland. Er waren personele wisselingen en 
daarnaast hadden we meer moeite dan normaal om gastgezinnen te vinden. Het gevolg 
was dat we veel tijdelijke plaatsingen hadden, wat maakte dat de plaatsingen en 
doorplaatsingen nog lang voortduurden. Dit legde een behoorlijke werkdruk op de staf 
en vrijwilligers. 
 
Ontvangend programma 
In het schooljaar 2017 - 2018 kwamen 64 jongeren uit 19 verschillende landen naar 
Nederland. Zij verbleven bij gastfamilies verspreid over het hele land, veelal op het 
platteland. 5 deelnemers kwamen via het Europese drie maanden programma.  
Voor de jongeren werden gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd, zowel 
landelijk, als regionaal. Veel activiteiten hebben een duidelijk cultureel component, zoals 
het bezoek aan Amsterdam, sinterklaas en het Anne Frankhuis.  
De bijeenkomsten zijn er vooral op gericht om de deelnemers (en gastgezinnen) te 
helpen bij het verdiepen van hun uitwisselingservaring. Daarnaast speelt voor de 
jongeren het elkaar ontmoeten en het uitwisselen van hun belevenissen een belangrijke 
rol.  
 
Uitgaand programma 
We hebben dit jaar een behoorlijke stijging van deelnemers die met AFS een programma 
hebben gedaan. Voor het eerst zijn er twee deelnemers met het AFS Next programma 
weg geweest. AFS next is een voor AFS Nederland, nieuw programma voor jongeren 
boven de 18 jaar. De eerste twee deelnemers hadden zich opgegeven voor het 
universiteitenprogramma maar daarnaast is het ook mogelijk om vrijwilligerswerk te 
doen of stage te lopen. Totaal zijn er 53 jongeren met AFS Nederland naar het 
buitenland geweest. 47 op een jaarprogramma, 3 op een semester programma en 3 op 
een trimester programma. Naast de twee college deelnemers hebben alle andere 
deelnemers een “high school” programma gedaan.  De deelnemers waaierden uit over 19 
verschillende landen. Toch blijft de USA het meest populaire land gevolgd door Italië, 
Japan en Argentinië.  
 
 
 
 
 



 

In de volgende tabel is de verdeling naar land weergegeven 
 

Australië  1 
Argentinië 3 
Brazilië  1 
Canada 1 
Chili 1 
China 1 
Columbia 1 
Costa Rica 3 
Dominicaanse republiek 1 
Spanje 3 
Finland 1 
Frankrijk 1 
Italië 3 
Japan 4 
Noorwegen 1 
Portugal 2 
Rusland 1 
Thailand 1 
Verenigde Staten van Amerika 23 
Totaal 53 

 
 

 
 
 
 



 

Beurzenprogramma  
 
In 2018 hebben we 4 beurzen verstrekt van tussen de €3000 en €5000, die het voor 
deze jongeren mogelijk hebben gemaakt om op uitwisseling te gaan. We zijn heel blij 
met de sponsoren die deze beurzen verstrekt hebben.  
 
Kantoor, Bestuur en Beleid 
 
De staf heeft enkele wisselingen ondergaan. De office manager verliet AFS. We hebben 
dit aangegrepen om wat te experimenteren met een andere stafverdeling. We hebben 
tijdelijk 2 mensen aangenomen. We hebben twee nieuwe functies ingericht: programma 
assistent en marketing- en communicatieadviseur. Beide functies waren part time 
functies. Deze wijziging is zo goed bevallen dat we besloten hebben in 2019 deze 
nieuwe functieverdeling te behouden en op die functies vacatures open te stellen. 
 
Het programma AFS next (voor 18+) heeft ons 2 deelnemers opgeleverd. Omdat het een 
totaal nieuw programma voor ons was met andere systemen en voorwaarden was dit 
een goed begin om het programma beter te leren kennen. We willen dit programma in 
de toekomst meer uitbouwen en zullen daarom in 2019 meer AFS next programma’s 
aanbieden. 
 
Het bestuur, met name de voorzitter en penningmeester hebben dit jaar hun laatste 
termijn gediend. Zij traden dan ook af op het einde van het jaar en een nieuwe 
penningmeester en voorzitter zijn aangetreden. 
 
Vrijwilligers 

Het plan om het voor vrijwilligers aantrekkelijker te maken voor AFS vrijwilligerswerk te 
doen heeft in 2018 helaas niet verder vorm kunnen krijgen door gebrek aan middelen. 
Op kleine schaal is wel geprobeerd het voor vrijwilligers aantrekkelijker te maken. In 
2018 hebben we evenals 2017 een vrijwilligersweekend georganiseerd. Dit was een 
zeer succesvol weekeinde met een grotere opkomst dan in 2017. 

Goed nieuws is dat in 2018 de middelen wel beschikbaar zijn gekomen. Partners steunen 
ons inhoudelijk maar ook financieel zodat we vanaf 2019 voor enkele jaren een 
vrijwilligers coördinator in dienst kunnen nemen. 

 


