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ONZE ACTIVITEITEN in 2021 
Ook de Vrienden hebben hun activiteiten moeten aanpassen 
in verband met het Covid virus. Zo vond de jaarlijkse 
netwerkbijeenkomst van afgelopen oktober 2020 in 
Amersfoort gedeeltelijk digitaal plaats. De voorgenomen 
regionale bijeenkomsten in april a.s. kunnen helaas ook niet 
doorgaan! Echt jammer want we waren zo lekker op dreef.  
 
Met goede moed zijn we nu bezig met de invulling van het 
programma van de volgende grote AFS Alumni- 
bijeenkomst op de eerste zaterdag van oktober, 2 oktober 
2021. Schrijf deze datum vast in je agenda! Zie ook de 
website www.vriendenvanafs.nl. Daar vind je alle informatie 
over de vrienden. Ken je nog meer oud AFS-ers? Returnees, 
gastouders, oud-kantoormedewerkers? Vraag ze dan zich 
ook in te schrijven in het Alumni Ned databestand van de 
Vrienden van AFS via het google formulier 
https://goo.gl/forms/IEJr2oa93lR1TKCl2 
We traceerden inmiddels 440 oud AFS-ers!!! 
 
Hieronder een Zoomafbeelding van de nieuwjaarsreceptie 
van AFS Nederland. 

 
DONATEURS 
Op de homepage van onze website staat een eenvoudig te 
gebruiken donatieknop. Giften zijn onontbeerlijk voor het 
bereiken van de doelen van de Vrienden. Aarzel niet om 
hem te gebruiken! In 2019/2020 waren er 30 donateurs en 
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we hopen dat allen ook in 2021 doneren. Overmaken  lukt 
natuurlijk ook via NL41 TRIO 0788796704 t.n.v. Vrienden 
van AFS, Amersfoort.  In 2021 willen we graag het aantal 
donaties verdubbelen. Dat moet toch kunnen met ruim 440 
ingeschreven AFS ALUMNI? De donaties gebruiken we om 
het werk doelen van de Vriendenstichting te bereiken en om 
onze organisatiekosten te dekken. (lees onze financiële 
jaarstukken over 2019/2020 op de website). 
NB: De St. Vrienden van AFS heeft de ANBI-status dus 
donaties zijn via de belasting aftrekbaar. 
 
Het enthousiaste bestuur bestaat uit de volgende AFS- 
returnees:  
*Voorzitter Hanneke Teekens, ouddirecteur Nuffic en nu 
consultant Hoger Onderwijs (AFS 1966-67) 
*Penningmeester Philip den Ouden, ouddirecteur FNLI 
(Federation of the Dutch Food&Drink Industry), nu 
consultant (AFS 1968-69) 
*Secretaris Henny van Egmond-van Helten, oud dga 
Talencentrum Den Haag/Rotterdam/Brussel, nu taalkundig 
consultant (AFS 1963-64) 
*Vice-voorzitter Herman Barten, directeur S&P Global (AFS 
1979-80) 
*Bestuurslid Dinette Leune-Wijnen, communicatieadviseur 
(AFS 1964-65) 
*Bestuurslid Victor Rutgers, oud universiteitsmanager, nu 
Internationaal adviseur voor hoger onderwijs, (AFS 1968-69) 
 
AFS NEDERLAND 75 jaar 
Behalve de alumni-bijeenkomsten maken we samen met 
AFS NEDERLAND ook plannen voor het jubileumfeest 75 
jaar AFS Nederland, dat in 2022 plaats vindt. 
 
In 1947 was Nederland één van de eerste landen die 
meededen aan de interculturele uitwisseling door wat toen 
nog de American Field Service heette. Dat wordt in 2022 met 
de hele Nederlandse AFS familie gevierd. Intussen zijn er 
meer dan 4000 jongeren uitgevlogen naar alle delen van de 
wereld. 
Nog even te gaan, maar voor de organisatie van een mooi 
feest kan je niet vroeg genoeg beginnen. En alleen al om de 
voorpret! Daarom hierbij een oproep: meld je aan 
bij hanneke.teekens@afs.org als je mee wilt doen in een 
werkgroep om dit jubileum te organiseren. Alle ideeën en 
suggesties zijn van harte welkom.  
Het comité van aanbeveling bestaat uit mensen die AFS 
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een warm hart toedragen en die we kennen van eerdere 
nationale bijeenkomsten. 
*Paul Bekkers, AFS returnee en speciaal gezant bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken  
*Kathleen Ferrier, voorzitter Unesco   
*Leen de Jong, voorzitter AFS Nederland  
*Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting. 
De viering staat gepland voor zaterdag 1 oktober 2022 op 
een nog nader te bepalen locatie in Rotterdam, de haven 
van waaruit de sailings naar Amerika begonnen met aan 
boord honderden jonge mensen uit heel Europa en het 
Midden-Oosten. Houd die datum nu alvast vrij!  
Met warme AFS groet in deze afstandelijke 
corona-tijd. 
Namens het bestuur van de St. Vrienden van AFS, 
Henny van Egmond-van Helten, secretaris 


