Beleidsplan 2019-2020
Inleiding
In September 2019 werd de stichting “Vrienden van AFS” opgericht. Zie in de bijlage de Statuten en
aanvullende brief aan het bestuur van de Stiching AFS Nederland.
De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort, op het adres van de Stichting AFS Nederland
en is opgericht voor onbepaalde tijd. Dit document is van toepassing op het laatste kwartaal van 2019 en
het gehele budgettaire jaar 2020. Het initiatief voor de oprichting van ‘de Vrienden’ kwam voort uit de
activiteiten van een Werkgroep die sinds eind 2016 actief was en werd opgezet vanuit het toenmalige
Bestuur van de Stichting AFS Nederland. Onder leiding van deze werkgroep werd een begin gemaakt
met het opzetten van een database van alumni en werd de eerste landelijke alumni bijeenkomst
georganiseerd op 13 oktober 2018 in Amersfoort. In April 2019 volgden regionale bijeenkomsten in
Amsterdam en Den Haag. Op 5 oktober 2019, wederom in Amersfoort, werd de tweede landelijke
bijeenkomst gehouden, als eerste activiteit onder formele auspiciën van de Stichting van de Vrienden.
Key note speaker was de voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie Kathleen Ferrier. Unesco en
AFS zijn formeel partners sinds de viering van het 100 jarige bestaan van AFS in Parijs in 2014.
Missie
De Stichting wil bijdragen aan de missie van AFS wereldwijd om vrede en veiligheid in de wereld te
vergroten door het bij elkaar brengen van mensen uit verschillende culturen. Dit doet zij door:






Het ondersteunen van de Stichting AFS interculturele uitwisselingen Nederland, gevestigd in
Amersoort en deel uitmakend van het wereldwijde netwerk van AFS Intercultural Programs,
gevestigd in New York.
Bevordering van AFS programma’s, mede middels beurzen, waarbij mensen van
verschillende culturen respectvol met elkaar leren omgaan.
Het werk van AFS beter onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen
Een netwerk te onderhouden voor alle mensen in Nederland, die sinds de oprichting van AFS
Nederland in 1947 (voorheen American Field Service) betrokken zijn geweest. Het gaat
daarbij om deelnemers, gastouders, docenten en vrijwilligers.

Visie
Voor veel van de deelnemers aan AFS programma’s heeft deze deelname in hun verdere leven
blijvende betekenis. Daarom hebben deze deelnemers, en ook de gastouders, docenten en
vrijwilligers vaak grote waardering voor het werk van AFS. De Stichting wil deze waardering
omzetten in actieve steun voor de Stichting AFS Interculturele Uitwisselingen Nederland.
De Stichting wil het werk van AFS Nederland zodanig ondersteunen dat de bedrijfsvoering van de
uitwisselingsprogramma’s en het werk van de vrijwilligers profijt hebben, maar niet worden belast
met uitvoeringsactiviteiten van ‘de Vrienden’. Wel zal op alle mogelijke manieren, daar waar gepast
en wenslijk, worden geprobeerd om nauw samen te werken met de staf en vrijwilligers . Gekeken
wordt dat er geen overlap ontstaat van activiteiten en data, waardoor evenementen elkaar in de weg
zouden kunnen zitten.

Doelgroepen

De Vrienden richten zich in de eerste plaats op de returnees van de uitwisselingsprogramma’s. Dat
zijn sinds 1947 meer dan 4000 jonge mensen en daarnaast een ieder die betrokken is geweest bij
deze uitwisselingen, staf, gastgezinnen en vrijwilligers: de alumni. Ook zijn van harte welkom die
AFSers die in Nederland op uitwisseling waren en inmiddels hier in Nederland studeren, of werken
en wonen.
Activiteiten
De stichting tracht haar doel, onder meer, te bereiken door de volgende activiteiten:
 Een database tot stand te brengen met zoveel mogelijk informatie over de returnees
 Ontmoetingen te organiseren voor het AFS alumni netwerk in Nederland
 Het verkrijgen en innen van donaties en giften ten behoeve van het werk van de Stichting
AFS Interculturele Uitwisselingen Nederland
 Het organiseren van specifieke fundraising activiteiten
 Geldmiddelen ter beschikking te stellen aan de Stichting AFS Interculturele Uitwisselingen
Nederland door beurzen voor leerlingen en studenten te bekostigen.
De stichting heeft geen winstdoelstelling en een ANBI status. Alle inkomsten van de Stichting dienen
uitsluitend het doel van de Stichting. Bij de oprichting van de Stichting waren er geen middelen in kas.
Inkomsten
De geldmiddelen van de stichting zullen bestaan uit:
 donaties van alumni
 giften van particulieren en bedrijven
 sponsoren voor specifieke evenementen
 inkomsten van specifieke fundraising activiteiten
 rente-inkomsten en eventuele andere inkomsten.
Activiteiten en beleid voor 2019-2020
In dit eerste jaar zal de nadruk liggen op het verder versterken van de recentelijk opgerichte stichting. Dat
betekent vooral het verwerven van meer gegevens in de database om zo een breder bereik onder alumni
tot stand te brengen.
Het verkrijgen van de ANBI status wordt afgerond.
Een website is in ontwikkeling en zal zo snel mogelijk de lucht in gaan. Via de website worden de
activiteiten en evenementen van de vrienden bekend gemaakt. Dit zal ook via de Nieuwsbrief van de
Stichting AFS gebeuren. Een speciale oproep zal uitgaan naar de ‘niet-returnees’, om zich op te geven.
Vier keer per jaar zal een speciale Nieuwsbrief voor de Vrienden verschijnen. In het ‘Kerstnummer’
verschijnt een oproep om voor tenminste 20 euro per jaar donateur van de vrienden te worden.
Daarnaast zal - traditie getrouw – op de eerste zaterdag van Oktober 2020 een landelijke bijeenkomst
worden georganiseerd. De landelijke bijeenkomst richt zich op het versterken van het netwerk van
returnees en andere betrokkenen bij AFS, op het verdiepen van de visie en missie van de stichting, op
discussie en meningsvorming over de activiteiten van de stichting en op de werving van fondsen. Er zal
daarbij vooral gekeken worden hoe het programma voor jongere alumni aantrekkelijk gemaakt kan

worden. De kosten dienen zo laag mogelijk te zijn en gekeken wordt of speciale sponsoren de
bijeenkomst kunnen ondersteunen.
Regionale bijeenkomsten staan gepland voor april. Doelstelling van deze bijeenkomsten is het versterken
van de regionale netwerken en het initiëren van lokale of regionale activiteiten. Tot nu toe zijn
bijeenkomsten gehouden in de regio’s Amsterdam en Den Haag. Het is de ambitie om in April 2020 ook
bijeenkomsten in enkele andere regio’s te organiseren. Deze bijeenkomsten komen mede in
overleg/samenwerking met de regio-coördinator tot stand.
Vanuit het bestuur zal gekeken worden hoe bedrijven aangeschreven en persoonlijk benaderd kunnen
worden om te schenken aan AFS ter ondersteuning van het Beurzenfonds. Op dit moment wordt
aanbevolen om dit direct aan het Beurzenfonds van de Stichting AFS Nederland te doen. Als het de
vrienden lukt om over grotere bedragen te beschikken zal gekeken worden of er speciale beurzen tot
stand kunnen komen, bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen of landen.
Gekeken zal worden of een landelijke sponsoractie haalbaar is. Bijvoorbeeld via Balthus door het
verkopen van bloembollen.

