Jaaroverzicht 2021
Algemeen
In 2021 kwam het bestuur vier maal bij elkaar. Gezien de voortzetting van de coronapandemie en de beperkingen van afgelopen jaar, gebeurde dit tweemaal digitaal. Maar
in juni èn augustus 2021 kwam het bestuur ook fysiek bij elkaar.
Door het opgaan van AFS NED in AFS Lowlands zijn de contacten vanaf januari 2021
met de directie en het kantoor in Mechelen aangehaald.
Activiteiten
Helaas moesten wederom de vier geplande regionale bijeenkomsten in april 2021
afgeblazen worden vanwege nog steeds geldende lockdown regels.
Het bestuur van de St. Vrienden van AFS organiseerde wèl op 2 oktober 2021 een
landelijke bijeenkomst voor Alumni in Amersfoort en deze werd door 35 Vrienden
bezocht. Een tiental Alumni volgden de LIVE Stream (Zie voor het verslag en de foto’s
van 2/10/2021 onze website: www.vriendenvanafs.nl).
Het digitale databestand van returnees, gastouders, vrijwilligers en oud-stafleden
groeide afgelopen jaar tot 510 ingeschrevenen, die hun gegevens met ons deelden.
Voorbereiding van 75 jaar AFS Nederland
Voorzitter en penningmeester peilden de mogelijkheden van het verwerven van
fondsen ten behoeve van beurzen en ons 75 jarig jubileum in 2022.
Onderzocht werden de mogelijkheden voor het samenstellen van een AFSdocumentaire.
Een fotocomité werd gevormd, fotoarchieven uitgepluisd en oproepen geplaatst voor
het inzenden van iconische foto’s van AFS Alumni ten behoeve van een tentoonstelling/
presentatie in 2022. Het fotocomité kwam 2x bijeen en op 2/10/2021 werden op de
landelijke bijeenkomst de eerste inzendingen getoond.
Een aanbevelingscomité werd samengesteld ten behoeve van de viering van 75 jaar
AFS Nederland. Voor een symposium op 1 oktober 2022 zijn met het University College
in Utrecht afspraken gemaakt.
In Rotterdam werden de mogelijkheden verkend voor een galadiner eind september
2022 op de Wilhelminakade, daar waar van 1947-1969 de HAL-schepen naar de VS
vertrokken met AFS-ers uit heel Europa. Maar waar ook vele Amerikaanse studenten
aankwamen voor hun uitwisselingszomer of -jaar.

Donoren
Via onze website: www.viendenvanafs.nl, via mailingen naar ingeschreven alumni en op
de landelijke bijeenkomst van oktober werden 33 donoren voor de St. Vrienden van AFS
geworven, zodat onze activiteiten financieel gedekt konden worden.
Het financiële verslag vindt u in bijlage II.
Nieuwsbrieven
In 2021 verschenen er 3 Nieuwsbrieven voor de Vrienden en werd de website verder
ontwikkeld.
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