
 
 
 
FICE Nederland Ledenvergadering 
 
17 juni 09:00 – 10:00 

Microsoft Teams 

 

Agenda 

 

1. Opening 

Willem Loupattij (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

3. Bestuurssamenstelling (aan en aftreden nieuwe leden) 

De nieuwe bestuursleden Peter vd Pol (Nidos), Elianne Zijlstra (Rijksuniversiteit Groningen) 

en Stephanie Koenderink worden officieel welkom geheten. De aanwezige leden stemmen in 

met officiële toetreding.  

4. Activiteiten en financieel jaarverslag 2021 

Het bestuur presenteert het bij de agenda bijgevoegde activiteiten- en financieel verslag 

over 2021. Belangrijkste activiteiten: 

• In 2021 lanceerde FICE NL een nieuwe website die te vinden is op www.fice.nl. De 

nieuwe website sluit beter aan bij de jaarlijkse activiteiten van de vereniging, is 

overzichtelijker en aantrekkelijker qua lay-out. 

• Nadat FICE NL in 2020 het initiatief nam voor de zogenaamde FICE COVID cafésessies 

(online), werd in 2021 het organisatorische stokje overgedragen aan FICE Brazilië en 

FICE Oostenrijk. De sessies worden gemiddeld eenmaal per zes weken 

georganiseerd. 

• Het bestuur van FICE NL is sinds 2021 weer compleet en Willem Loupattij nam het 

interim-voorzitterschap over van Martine Tobé. 

• FICE NL speelde een actieve rol bij de ontwikkeling van de nieuwe 

organisatiestructuur voor FICE Inter en Martine Tobé werd benoemd tot co-

president van FICE Europa. 

• Door Covid 19 kon de geplande FICE NL masterclass helaas niet doorgaan in 2021. 

Deze is verplaatst naar 2022 en wordt dan online aangeboden. 



• Ten slotte werd in december door FICE NL een reflectiesessie georganiseerd met 

collega's uit Zuid-Afrika en Libanon in het kader van de "we see you Libanon"-

campagne van FICE International. 

Zowel het financieel als inhoudelijk verslag worden goedgekeurd door de leden. 

5. Jaarplan 2022 en begroting 

Willem Loupattij presenteert het jaarplan met daarin speciale aandacht voor de FICE 

Masterclass, de FICE Award en mogelijke uitwisselingen en conferenties. FICE NL zal het 

komende jaar middels diverse activiteiten toewerken naar de internationale FICE conferentie in 

juli 2023 in Zuid Afrika. Vanwege corona en het gebrek aan activiteiten heeft FICE NL in 2020 en 

2021 geen contributiebrieven verzonden aan de leden. Dit zal vanaf dit jaar wel weer worden 

gedaan. Het bestuur vertrouwt erop dat de leden dit gebaar vanuit het bestuur hebben 

gewaardeerd en rekent na een korte pauze dan ook weer op het commitment van de leden. 

Het blijft van groot belang om in Nederland krachten te bundelen en internationale inspiratie 

op te doen en te delen binnen het Nederlandse jeugdveld. 

 

De leden accorderen het jaarplan en de begroting 2022 en wensen het bestuur veel succes met 

de implementatie. 

 

6. Rondvraag 

Peter vd Pol geeft vanuit Nidos een korte update over de situatie met Oekraïense vluchtelingen 

en met name kinderen. 

 

7. Sluiting 

          Willem Loupattij sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar deelname. 
 


