
Jaaroverzicht 2019-2020 

De Stichting Vrienden van AFS werd in september 2019 opgericht. De stichting kwam voort uit een 

actieve werkgroep van AFS-returnees die eind 2017 bij het 70-jarig bestaan van AFS Nederland besloot 

om returnees digitaal terug te vinden en opnieuw te verbinden. 

Gezien het late tijdstip van oprichting in het kalenderjaar 2019 besloot het bestuur om het budget en 

activiteitenplan voor 2019 en 2020 samen te voegen. 

Algemeen 

In 2019  en in 2020 kwam het bestuur respectievelijk 2x en 4x keer bij elkaar. De nieuwe voorzitter van 

de Stichting AFS Nederland, Leen de Jong, trad toe tot het bestuur van de Vrienden waarmee de 

afstemming en een nauwe samenwerking gegarandeerd is. Gezien de uitbraak van het corona virus 

gebeurde dit voornamelijk digitaal, maar in kleiner comité kwam het bestuur ook fysiek bij elkaar.  

Activiteiten 

Het bestuur van de St. Vrienden van AFS stelde een actieplan op, vroeg aan en verkreeg de ANBI-status, 

legde haar privacy beleid vast conform de AVG–richtlijnen, ontwikkelde een website, opende een 

bankrekening bij de TRIODOS Bank en organiseerde een landelijke bijeenkomst voor Alumni.  

Deze vond plaats op 5 oktober 2019 in Amersfoort en werd door 50 Vrienden bezocht. (Zie voor het 

programma van 5 oktober 2019 bijlage I). 

In 2017 startte een Werkgroep AFS Alumni NED aan een digitale database en vanaf 2019 vervolgde het 

bestuur van St Vrienden van AFS aan de verdere opbouw en uitbreiding van dit digitale databestand 

van returnees. Dat is en  blijft een uiterst lastige en tijdrovende taak, waarbij alle hulp van andere AFS 

Alumni met toegang tot sociale netwerken nodig is. Toch beschikken we eind 2020 over 423 contact 

gegevens. 

Via onze  website: www.viendenvanafs.nl en op de landelijke bijeenkomst van oktober en mailingen 

naar ingeschreven alumni,  werd een begin gemaakt met het werven  van donoren voor de St. Vrienden 

van AFS zodat onze activiteiten financieel gedekt konden worden.  

Er is een begin gemaakt met het zoeken naar sponsoren ook buiten de kring van de Vrienden van AFS 

om geld bijeen te brengen voor beurzen voor het uitwisselingsprogramma van AFS Nederland.  

De financiële realisatie over 2019 en 2020 vindt u in bijlage II. 

Helaas moesten de vier geplande regionale bijeenkomsten in april 2020 vanwege de toen geldende 

lockdown regels afgeblazen worden. De jaarlijkse landelijke bijeenkomst op 3 oktober j.l., wederom in 

Amersfoort, kon in aangepaste vorm gelukkig doorgaan. Er waren 20 mensen op gepaste afstand op 

locatie aanwezig en verder deden een dertigtal Alumni mee via Zoom. (Zie voor het programma van 3 

oktober 2020 Bijlage III). 

In 2019-2020 verschenen vier Nieuwsbrieven voor de Vrienden en werd de website verder ontwikkeld. 

In de Nieuwsbrief van AFS Nederland stond ook altijd een bijdrage vanuit de Vrienden.  

Afgelopen jaar zijn een paar keer gedaan hand- en spandiensten verleend aan AFS Nederland. Door de 

opgebouwde database waren we in staat om oud-AfS-ers met specifieke expertise te benaderen voor 

een aantal diensten en adviezen. Het ging daarbij in 2020 bijvoorbeeld om financiën, juridische zaken 

en bestuurlijke kwesties. Eveneens vonden we in maart 2020 binnen twee dagen met behulp van ons 

databestand een drietal chauffeurs voor het plotselinge vervoer van Italiaanse leerlingen naar 

Zaventem, Brussel  in verband met afbreken van hun AFS-jaar door Covid-19. 

http://www.viendenvanafs.nl/

