
 
Beste Vrienden van AFS, 

Hierbij hebben we het genoegen het programma aan te bieden waarmee we op 1 oktober in Utrecht 

met elkaar gaan vieren dat Nederland als een van de eerste landen ging deelnemen aan de 

uitwisseling van jongeren in wat toen nog de American Field Service heette. Inmiddels hebben ruim 

4000 jonge mensen uit Nederland een tijd in een andere cultuur doorgebracht en niet alleen in 

Amerika, maar over de hele wereld. Nog steeds is AFS een van de grootste mondiale 

uitwisselingsorganisaties, maar doet zoveel meer. Op de conferentie kan je daar veel over horen. Het 

wordt een leerrijke en bijzondere dag vol boeiende sprekers, interessante workshops en gezellig 

samenzijn onder het genot van een lunch en een drankje na afloop. De Vrienden en AFS en AFS Low 

Lands vieren feest en hopen op een grote opkomst van jong en oud. Een mooie dag vol 

ontmoetingen met iedereen die de missie van AFS een warm hart toedraagt en die mee wil praten 

over de kansen en uitdagingen van de wereld van morgen waarin die missie nog steeds van grote en 

blijvende waarde is. 

We hopen van harte jullie op 1 oktober a.s. te mogen begroeten. 

Het Bestuur van de Vrienden van AFS  

Conferentie Learning to Live To Together - 75 Jaar AFS in Nederland 

Organisatie De Vrienden van AFS en AFS Lowlands 

Wanneer 1 oktober 2022  

Tijden inloop vanaf 9 uur.  

Het programma start om 10:00 uur t/m Borrel van 17-18 uur 

Waar Campus van het University College Utrecht 

De conferentie vindt plaats in gebouw Dining Hall Main,  

1ste verdieping. Maupertuusplein 1,3584 EE Utrecht 

Kosten De kosten voor de hele dag, inclusief lunch en borrel zijn 35 euro 

Dankzij sponsoring door de Vrienden van AFS is er voor actieve AFS 

vrijwilligers in Nederland die jonger zijn dan 25 jaar een speciale 

regeling. Neem hierover contact op met AFS Lowlands.  

Taal De conferentie wordt in het Nederlands gehouden. Bij voldoende 

belangstelling kunnen onderdelen ook in het Engels worden 

aangeboden. Bij de aanmelding dient u dit aan te geven.  

Sommige workshops worden alleen in het Engels gegeven. 

 



Parkeren Er is beperkt ruimte om gratis te parkeren op het terrein. 

Reserveren  niet mogelijk.  

Toegankelijkheid Er is een traplift aanwezig om naar de eerste verdieping te komen.  

Capaciteit van de zaal Aanmelding wordt behandeld op basis van binnenkomst.  

Het programma Plenaire bijeenkomsten en workshops voor een groep van max.25 

personen worden afwisselend aangeboden. Iedereen is in de 

gelegenheid om twee workshops te volgen. Vol is vol! Wees er dus 

snel bij. 

 De workshops zijn interactief en web verwachten van de deelnemers 

een eigen actieve bijdrage. 

De workshops worden ingedeeld op basis van de volgorde van 

aanmelding. Is een workshop vol dan wordt u ingedeeld op basis van 

een derde of vierde keuze. Afhankelijk van de belangstelling voor de 

diverse workshops wordt begin september de definitieve indeling van 

het programma gemaakt  zodat iedereen zoveel mogelijk de eigen 

keuze gehonoreerd ziet. Ook kijken we of populaire workshops twee 

keer aangeboden kunnen worden.  

Zie de bijlage voor het volledige programma. 

Aanmelden U kunt zich bij voorkeur aanmelden  op 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczGSZvUex39FzKS-

KF9f4gF-ARZ9ssKVKhOhIYWY3WcCm_Cw/viewform 

of per e-mail bij de Vrienden van AFS op alumni.ned@afs.org onder 

vermelding van uw naam en e-mail en de keuze voor 2 workshops, 

met een alternatief mocht de eerste keuze al vol zijn. Dus noem 4 

keuzes in volgorde van belangstelling. 

U bent pas geregistreerd nadat uw betaling is ontvangen op NL 41 

TRIO 0788796704  tnv St. Vrienden van AFS ,  

met vermelding van uw naam en Conferentie 75 jaar AFS NED 

Verhindering Mocht u onverhoopt na aanmelding niet aanwezig kunnen zijn dan 

kunt u het overgemaakte bedrag tot twee weken voor de conferentie 

terugvragen. Daarna bent u het hele bedrag verschuldigd, omdat de 

reserveringen bij de cateraar dan al definitief zijn gemaakt. 

Voor verder vragen kunt u contact opnemen via : alumni.ned@afs.org 

- Hanneke Teekens, voorzitter St Vrienden van AFS, mail: hanneke.teekens@afs.org 

- Henny van Egmond- van Helten, secretaris St Vrienden van AFS, mail: hensline@euronet.nl  
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