
Activiteitenplan voor 2021 

Het lijkt erop dat de uitwisselingsorganisatie AFS Nederland intensiever zal gaan samenwerken met 

AFS Vlaanderen. Naar verwachting zal in 2021 deze vorm van samenwerking een duidelijker invulling 

zal krijgen. Hierop zullen de Vrienden van AFS hun sponsor activiteiten aanpassen. Het verstrekken van 

beurzen blijft belangrijk, zeker in een  tijd als deze waar de boodschap en missie van AFS harder nodig 

zijn dan ooit. De Vrienden zullen zich dus blijven inzetten om AFS ‘Lage Landen’ te ondersteunen.  

In grote lijnen ligt het in de bedoeling dezelfde activiteiten in 2021 te organiseren als in 2019 en 2020, 

zoals beschreven in de Statuten: 

A. regionaal kleine netwerkbijeenkomsten in het voorjaar. Voor april 2021 plannen we weer 

regionale bijeenkomsten. Daarbij zouden we ook kunnen aanhaken bij de Chapters binnen AFS 

Nederland die op dit moment op diverse plekken in ontwikkeling zijn. 

B. éen landelijk netwerk evenement in het najaar van 2021. Op 2 oktober 2021 staat in Amersfoort 

de vierde landelijke bijeenkomst van de Vrienden gepland. Hopelijk tegen die tijd weer helemaal 

corona-vrij en met een volle zaal!  

C. het werven van donoren onder Vrienden van AFS  tbv bovenstaande activiteiten 

D. In 2021 ambieert het bestuur tenminste één beurs ter beschikking te stellen aan een Nederlandse 

uitwisselingsstudent. Met het bestuur van AFS Nederland zullen we kijken hoe dat het beste is in te 

passen. Belangrijk criterium zal zijn dat het om een jong iemand moet gaan die heeft laten zien te 

staan voor de idealen van AFS en deze ook in de toekomst kan en wil uitdragen. 

Vanaf 2021 voorzien we in een geleidelijke vervanging van de zes actieve bestuursleden, waarvan het 

merendeel (vijf) AFS-ers zijn uit de 60-er jaren (70-plussers!). 

Te zijner tijd zal het bestuur een algemene uitnodiging doen uitgaan waarbij de vrienden zijn of haar 

belangstelling kenbaar kunnen maken. Op deze manier hopen we zowel vernieuwing als continuïteit 

te garanderen ten behoeve van onze Stichting om het levenslange AFS-effect een paar jaar als 

bestuurder actief te willen uitdragen. 

Gepland staan ook vier Nieuwsbrieven en verdere verbetering van de website. Nieuws van de St. 

Vrienden van AFS verschijnt eveneens in de Nieuwsbrieven van AFS Nederland.  

Belangrijke ambitie blijft om nog meer mailadressen van returnees, gastgezinnen en vrijwilligers te 

traceren om te kunnen toevoegen aan de digitale database. 

Activiteiten voor 2022 

In 2022 bestaat AFS 75 jaar. De Vrienden willen graag een bijdrage leveren aan de viering hiervan en 

nodigen een ieder uit om ideeën daarvoor aan te dragen. In de loop van 2021 willen we graag een 

organisatiecomité opzetten van actieve oud-AFS-ers met gevarieerde netwerken. Ook daarvoor willen 

we belangstellenden uitnodigen. 

Tenslotte zag het jaar 2020 er anders uit dan we hadden verwacht, door het covid-19 virus maar 

vonden we lichtpuntjes in de enthousiasmerende, grotendeels digitale bijeenkomst op 03-10-2020.  

Vol vertrouwen zien we dan ook 2021 tegemoet.  

 

 


