Handleiding
Wat moet je als bestuurslid
weten over IFES?
Beste bestuurslid,
Jij mag komend jaar mede leiding geven aan jouw vereniging. Gefeliciteerd! Er
staat je een mooi en leerzaam jaar te wachten. Je hebt vast al wel eens van IFES
gehoord, maar veel bestuursleden weten aan het begin van hun bestuursjaar
niet veel over wat IFES is en wat we voor jou kunnen betekenen. We stellen ons
in dit document graag aan je voor.
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Achtergrond en ontstaan
IFES-Nederland is een vereniging van verenigingen. We zijn een vereniging waar bijna 40
Nederlandse en internationale christelijke studentenverenigingen verspreid over heel
Nederland aangesloten zijn. Jouw vereniging is lid van IFES en als bestuurder mag jij jouw
vereniging vertegenwoordigen. Daarover later meer.
IFES-Nederland is daarbij onderdeel van iets veel groters: IFES World (zie www.ifesworld.org).
Samen zijn we een wereldwijde studentenbeweging in meer dan 170 landen en waar meer dan
een half miljoen studenten deel van zijn. IFES World (= International Fellowship of Evangelical
Students) is in 1947 opgericht door studentenbewegingen uit 10 landen, waaronder
Nederland. Haar visie is:
“to see students built into communities of disciples, transformed by the gospel and
impacting the university, the church and society for the glory of Christ.”
In Nederland zijn wij in 1959 begonnen als een overkoepelend samenwerkingsorgaan tussen
een aantal Nederlandse christelijke studentenverenigingen om deze te ondersteunen via
stafwerkers, conferenties en activiteiten. In de loop van de jaren sloten zo’n 40 Nederlandse
christelijke studentenverenigingen aan. Daarnaast begonnen we in de laatste decennia met
werk onder internationale studenten (christelijk en niet-christelijk) en sloten zo’n 12-15
internationale plaatselijke studentengroepen zich bij IFES aan.

IFES nu
Inmiddels is IFES uitgegroeid tot een organisatie met 40-50 medewerkers. Zij werken in
verschillende takken: Nederlands studentenwerk, ISM (International Student Ministry),
landelijke projecten (zoals Veritas Forum, Passion Weeks en conferenties), en het landelijk
dienstencentrum/kantoor.
De doelstelling van IFES-Nederland is het stimuleren en toerusten van studenten:
➢ om van de Heer Jezus Christus te getuigen;
➢ om gestalte te geven aan hun roeping in kerk en samenleving;
➢ om elkaar onderling te dienen en te steunen.
Deze vertaling is in navolging van de wereldwijde visie van IFES World.
Om het simpeler te zeggen: wij proberen zo goed mogelijk voor studenten te zorgen. Hierbij
hebben wij een holistische benadering: voor de mens als geheel. Onze aanpak van
studentenwerk is dat wij zoveel mogelijk bottom-up ondersteunen. We willen groepen van
studenten helpen om zo goed mogelijk te functioneren, zodat iedere student tot bloei kan
komen.

Cultuur IFES
Wij zijn een vrij platte en informele organisatie. Er is niet heel veel hiërarchie. Je zou ons kunnen
zien als een netwerk van mensen met allemaal verschillende talenten, kennis en vaardigheden
op verschillende gebieden. We proberen dus makkelijk elkaar te benaderen om gebruik te
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maken van elkaars expertise. Je zou dus ook ons met gerichte vragen kunnen benaderen en
dan kunnen we op zoek gaan naar de juiste persoon om je daarbij te helpen.
Elke medewerker heeft veel ruimte om zijn/haar eigen tijd en werkzaamheden in te vullen en
op zijn/haar eigen manier impact te hebben en belangrijke doelen te halen. Dit noemen wij
een cultuur van ondernemerschap. Hier is veel onderling vertrouwen voor nodig. In onze
filosofie van leidinggeven zijn twee houdingen cruciaal:
➢ Kuyperiaanse dekking – dit betekent dat wij heel veel vertrouwen geven aan
medewerkers
➢ Pro-actieve transparantie – dit betekent dat medewerkers veel en op tijd communiceren
over waar ze mee bezig zijn.
Voor de studentenwerkers worden regelmatige ontmoetingen en trainingen georganiseerd om
hun deskundigheid te bevorderen en de cultuur van de organisatie vorm te geven.

Doctrinal basis
Binnen IFES is veel ruimte voor verschil en diversiteit. Elke medewerker onderschrijft wel de
grondslag, een soort belijdenis. Onder medewerkers van IFES hebben wij dit allemaal
gemeenschappelijk.
De grondslag van IFES-Nederland is gelijk aan de ‘doctrinal basis’ van IFES World en bevat de
fundamentele waarheden van het christelijke geloof, namelijk:
a) De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God;
b) De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en het laatste oordeel;
c) De Goddelijke inspiratie en algehele betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij
oorspronkelijk aan ons gegeven is, en haar gezag in alle zaken van geloof en gedrag;
d) De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan
Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn;
e) Verlossing van de schuld, de straf, de heerschappij en de smet van de zonde, alleen
door de offerdood (voor ons als plaatsvervanger) van de Here Jezus Christus, de
vleesgeworden Zoon van God;
f) De lichamelijke opstanding van de Here Jezus Christus uit de doden en Zijn Hemelvaart
naar de rechterhand van God, de Vader;
g) De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte;
h) De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen;
i) De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige;
j) De ene heilige katholieke kerk, die het lichaam van Christus is en waartoe alle ware
gelovigen behoren;
k) De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Here Jezus Christus.
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De studentenwerker
Je hebt er misschien al een beeld bij: een studentenwerker die op de vereniging rondloopt.
Maar wat komt die eigenlijk doen?

Rol studentenwerker
Wij streven ernaar dat een stad of vereniging wordt ondersteund door een eigen plaatselijke
studentenwerker. Soms heeft een studentenwerker meerdere verenigingen of plaatsen, in
grote steden zijn er meerdere studentenwerkers. Vanwege (natuurlijk) verloop kan het zijn dat
er in sommige steden een vacature is voor een studentenwerker, maar wij hopen dan zo snel
mogelijk een geschikte kandidaat te vinden. Bij de keuze hierover heb jij ook een rol als
bestuurder, onder andere tijdens de sollicitatieprocedure. Daarnaast kan je ons ook helpen,
door in je netwerk de vacature zoveel mogelijk bekend te maken.
Vanwege onze besturingsfilosofie heeft een studentenwerker erg veel onafhankelijkheid in
zijn/haar werk en is er heel veel ruimte om goed maatwerk te leveren aan de
studenten(vereniging) die hij of zij mag ondersteunen. Maar vanwege onze bottom-up-aanpak
wil een studentenwerker dit zoveel mogelijk in samenspraak en samenwerking met de besturen
van de studentenverenigingen en de studenten zelf bepalen. Hiervoor wordt aan het begin van
elk seizoen een samenwerkingsdocument opgesteld. Deze wordt halverwege en aan het eind
van het jaar geëvalueerd.

Activiteiten van een studentenwerker
De basisactiviteiten die elke studentenwerker kan doen, vallen (afhankelijk van hoe je ze
indeelt) in vier categorieën:

Aanwezigheid en toerusting
De studentenwerker is idealiter vaak aanwezig op verenigingsactiviteiten, omdat hij/zij veel
beter kan ondersteunen als er goede relaties zijn. Ook kan hij/zij gezamenlijke avonden leiden
of spreken voor groepen. Ten slotte valt het doorgeven van relevante informatie hieronder.

Bestuurscoaching
Bestuursleden kunnen als leiders van de vereniging op tal van onderwerpen gecoacht of
toegerust worden, zowel individueel als gezamenlijk. Ook gezamenlijke bijbelstudies vallen
hieronder.
Voorbeelden van onderwerpen zijn: (geestelijk) leiderschap, omgaan met conflicten,
weerstand, effectief vergaderen, presenteren, omgaan met talenten, teamvorming,
leidinggeven, visie, omgaan met moeilijke vragen, etc.

Kringleiderstoerusting
De kringleiders en kringcoaches kunnen toegerust of gecoacht worden op tal van terreinen.
Voorbeelden van terreinen zijn: leiden van groepsproces, geloofstwijfel, gebed, aanbidding,
geestelijk leiderschap, bijbelstudie leiden, commitment, openheid, etc.

Discipelschap/pastoraat/coaching
Individuele leden kunnen bij de studentenwerker terecht voor een praatje, voor coaching of
voor een langer traject. De studentenwerker is geen professionele hulpverlener, maar kan hier
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wel naar doorverwijzen waar nodig. Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen
komen: omgaan met stress/prestatiedruk, relaties/seksualiteit, vragen over de toekomst (nabij
of veraf), angsten, somber zijn, geloofstwijfel, conflicten, moeilijke geloofsvragen,
vriendschappen, familie, hoe je een nieuw initiatief kunt vormgeven etc.

Specifieke deskundigheid
Hiernaast heeft elke studentenwerker zijn/haar eigen specifieke deskundigheid en creativiteit.
Daarom hoeft niet alles wat een studentenwerker doet precies binnen één van de
basiscategorieën te passen. En nogmaals: als jouw studentenwerker een specifieke
deskundigheid niet heeft, kan hij/zij misschien wel een collega inschakelen. Voorbeelden van
andere dingen die een studentenwerker zou kunnen doen zijn:
- Een traject of cursus of studiekring leiden voor een aantal leden, bijvoorbeeld over
geloofstwijfel, gebed/ministry leiderschap, de transitie naar het burgerleven na afstuderen,
omgaan met stress, identiteit, seksualiteit, relaties, nee leren zeggen, missionair zijn,
omgaan met geld, geloof en wetenschap, karakter etc. Over al deze thema’s en nog veel
meer hebben wij materialen liggen en zijn er studentenwerkers met ervaring hiermee. Dus
als jouw studentenwerker specifieke ervaring niet heeft, kunnen collega’s daar evt. bij
helpen;
- Een ‘Over de streep’-avond leiden samen met een bestuur, of een ander soort thema-avond;
- Gebedswandelingen/bijeenkomsten organiseren;
- Coachen van een gebedsteam
- Een mentoraatprogramma binnen de vereniging opzetten (bijv. In samenwerking met een
kerk)
- Trainen en coachen van commissie(leider)s in het leiden van vergaderingen, groeien in
leiderschap
- Oefenen samen met studenten van geestelijke disciplines, zoals vasten;
- Mannen- of vrouwenactiviteiten leiden/ondersteunen, zoals gespreksgroepen.
- Helpen bij het organiseren van een Passion Week of Veritas Forum. Dit zijn twee projecten
van IFES die we helpen organiseren om missionair te zijn op de campus. Passion Weeks
behandelt hierbij op een directe manier vragen rondom het christelijk geloof en het Veritasforum faciliteert dialogen tussen christenen en niet-christenen over belangrijke
levensvragen waar iedereen wel tegenaan loopt. Zie hiervoor de websites
www.passionweek.nl en nl.veritas.org;
- Contacten leggen met en tussen kerken in de stad;
- Contacten leggen met academici in de stad;
- Samenwerking tussen de verschillende studentenverenigingen stimuleren;
- Contacten leggen met internationale studenten en Nederlandse studenten met hen in
aanraking brengen;
- Initiatieven op het gebied van sociale rechtvaardigheid op touw zetten of ondersteunen;
- Studenten meenemen naar, en follow-up bieden naar aanleiding van een IFES-conferentie.
Doorgaans organiseren wij samen met een team van studenten Read it! in september en
Live it! met Hemelvaart. Dit zijn prachtige ervaringen voor wie samen met een diverse groep
van andere christelijke studenten God wil ontmoeten en wil worden toegerust in geloof of
je rol.
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Directeur Nederlands studentenwerk
Elke ‘afdeling’ van IFES heeft haar eigen directeur. Voor het
Nederlandse studentenwerk is dat Rieke Lindeboom
(rieke@ifes.nl). Zij is de leidinggevende van alle
studentenwerkers binnen Nederlandse studentenverenigingen
en is verantwoordelijk voor het Nederlandse studentenwerk.

Fondsenwerving
IFES is een niet-gesubsidieerde non-profit organisatie waarbij de medewerkers een salaris
vanuit loondienst ontvangen. Wij zijn voor onze inkomsten afhankelijk van giften en fondsen.
Bij IFES draagt elke studentenwerker zelf verantwoordelijkheid voor het werven van voldoende
fondsen zodat zijn/haar aanstelling gefinancierd kan worden. Zo draagt de organisatie samen
met de studentenwerker de verantwoordelijkheid voor onze inkomsten en kunnen we werken
aan een breed draagvlak van mensen die bij het studentenwerk betrokken zijn. Daarnaast
kunnen we op die manier zorgen voor een gezonde en duurzame financiële huishouding.
Dit is dus een belangrijk onderdeel van de functie van elke studentenwerker. Hiervoor krijgen
zij training en coaching in Ministry Partner Development (MPD). Elke studentenwerker zoekt
een team van mensen die als partners mee willen helpen aan zijn/haar bediening onder
studenten. Zij helpen mee door middel van financiële giften, gebed en bemoediging, en andere
manieren zoals het vergroten van het netwerk van een studentenwerker.
We zouden het erg op prijs stellen als jij of jouw bestuur na zou willen denken hoe je hier ook
aan zou kunnen meehelpen, bijvoorbeeld door de studentenwerker te helpen contact op te
nemen met alumni of ouders of andere mensen in het netwerk van je vereniging die eventueel
partner zouden willen worden. Bespreek creatieve manieren met je studentenwerker.

Landelijke activiteiten
Naast plaatselijk studentenwerk organiseert IFES ook landelijke activiteiten die voor jou en je
leden interessant kunnen zijn:
• Live it! & Read it! – de landelijke grote conferenties. Live it! is een wat langere conferentie
voor alle leden, rond Hemelvaart. Read it! is de conferentie waarin Bijbellezen centraal staat
en waarin onder andere training wordt gegeven voor kringleiders en kringcoaches. Maar
ook andere leden zijn welkom. Tijdens deze conferenties wordt toerusting gegeven naar
aanleiding van het jaarthema van IFES.
• Do it!’s – dit zijn trainingsdagen vanuit het internationale studentenwerk over tal van
thema’s.
• Lead it!’s – vanaf 2020 is Lead it! niet alleen één weekend, maar organiseren we minstens
drie zaterdagen (rond juni, oktober, februari) met diepgaande training over onderwerpen
waar je als leider mee te maken hebt. Niet exclusief voor bestuurders.
• EQUIP/Traineeprogramma – voor trainees en beginnende studentenwerkers organiseren
we een training rond de basisbeginselen van studentenwerk. Dit noemen we EQUIP.
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IFES Traineeship
Voor studenten die pas of bijna zijn afgestudeerd, graag mee willen bouwen in het
studentenwerk en zichzelf graag willen ontwikkelen, hebben wij het Traineeprogramma. Je
doet hierin praktijkervaring op binnen een onderdeel van het studentenwerk onder
begeleiding van een studentenwerker. Je mag je ontwikkelen binnen de EQUIP-dagen en
ontvangt coaching op maat op basis van jouw behoefte en leerdoelen. Voor meer informatie
over het Traineeship kun je de folder opvragen of contact opnemen met cees@ifes.nl.

Jaarthema
Elk studiejaar kiezen we een thema dat relevant is voor studenten, dat we centraal stellen in
een aantal van onze activiteiten (zoals de conferenties) en waar we onze studentenwerkers in
toerusten zodat ze hier ook plaatselijk in jullie vereniging mee aan de slag kunnen. Eerdere
thema’s waren prestatiedruk (Waar haal ik de kracht vandaan?), relaties en eenzaamheid (Face
to Face) en komend seizoen wordt het thema Hoop (Leven in een onzekere wereld). Je
studentenwerker gaat graag met je na hoe dit iets zou kunnen betekenen voor je eigen
verenigingsleden.

Verantwoordelijkheid en ALV
IFES is een vereniging, waarbij de leden de verschillende studentenverenigingen zijn. Waarom
zit jouw vereniging erbij? Omdat we samen sterk staan. Zodat we niet alleen losse verenigingen
zijn die elk het wiel moeten uitvinden, maar zodat we van elkaars krachten gebruik kunnen
maken. Zodat we samen na kunnen denken over visie. Zodat we gezamenlijk beter aansluiting
kunnen vinden bij (landelijke) kerken. Zodat we samen kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk in
de studentenwereld.

Governance
Hoe werkt het organisatorisch? Het bestuur
zet de grote lijnen uit. De algemeen
directeur en het managementteam (MT)
maken de dagelijkse beleidsbeslissingen en
de directeuren van de afdelingen geven
leiding aan de studentenwerkers. Maar het
bestuur legt weer verantwoording af aan
de Algemene Ledenvergadering, dus het is
belangrijk dat jullie als studentenbesturen
hier jullie verantwoordelijkheid voor
nemen. Dit kun je doen door te zorgen dat
iemand van jouw bestuur (een
vertegenwoordiger) aanwezig is, maar ook
door actief mee te denken en goede vragen te stellen. Dit laatste geldt niet alleen tijdens de
vergadering, maar tijdens het hele jaar.
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ALV
Jaarlijks wordt de Algemene Ledenvergadering van IFES georganiseerd op de derde zaterdag
van april. Een belangrijk punt op de agenda is het goedkeuren van de begroting. Daarnaast
mogen leden en het bestuur voorstellen indienen die tijdens de ALV besproken worden en
waarover gestemd kan worden. Afhankelijk van het aantal leden in je vereniging krijg je een
aantal stemmen toebedeeld. De verdeelsleutel is in de statuten vastgesteld en luidt als volgt:
0-59 leden, 1 stem; 60-119, 2 stemmen; 120+, 3 stemmen. Moties en voorstellen kunnen alleen
aangenomen worden als het quorum (50% van de stemmen) deelneemt aan de stemming. Na
goedkeuring van de stukken wordt het jaarverslag van de vereniging op de website
gepubliceerd. Jullie stem is dus erg belangrijk voor de controle en continuïteit van IFES!

Bestuur
Het bestuur van IFES bestaat uit zeven leden, vier algemene leden en drie
studentbestuursleden. De algemene leden zijn mensen met specifieke ervaring in het werkende
leven en betrekken één van de vier hoofdfuncties. De studentbestuursleden zijn zelf nog
student in een IFES-vereniging en brengen in wat er binnen de studentenwereld leeft. Via deze
leden worden de verenigingen ook vertegenwoordigd. Het bestuur bestaat uit de volgende
zeven personen.

Harry Raaphorst
Voorzitter

Jasper Fontijn
Studentbestuurslid*

Jouke Bisschop
Penningmeester

Roel Lammers
Secretaris

Floris Wagenaar
Studentbestuurslid

Clarize de Korne
Algemeen bestuurslid*

Lydia van der Weij
Studentbestuurslid

*Indien de ALV op 12 september 2020 instemt met de kandidatuur.
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Communicatie
Wij willen graag op een open en goede manier met jullie communiceren. Hierbij mogen jullie
bepaalde zaken van ons verwachten en verwachten wij ook goede communicatie vanuit jullie
als bestuur. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Matthijs Vos (de
communicatiemedewerker, matthijsvos@ifes.nl) of Daniël Kiewiet (beleidsmedewerker,
daniel@ifes.nl). Algemene informatie over IFES staat op onze website: www.ifes.nl.

Dienstencentrum
IFES heeft een dienstencentrum gevestigd in Veenendaal. Je kan ons bezoeken op
Brouwersgracht 156, 3901 CM, Veenendaal. We maken gebruik van de ruimte van Stichting
Support Goede Doelen. Voor post maken we gebruik van een postadres (Postbus 820, 3900
AV, Veenendaal). We hebben vier mensen op kantoor werken: Reinald de Groot (financieel
manager), Annemieke Brehler (secretaresse), Frank Duijzer (fondsenwerver) en Matthijs Vos
(communicatiemedewerker). De directeur van IFES is Wilfried Verboom.

Uitwisseling gegevens
Gedurende het jaar zijn een aantal vaste momenten dat we met jullie communiceren:
• Voor het innen van de contributie moeten we weten hoeveel ouderejaars en
eerstejaarsleden jullie hebben. Rond oktober krijgen jullie een mail van Matthijs met
uitleg hoe jullie kunnen aangeven hoeveel leden contributie afdragen;
• Eind september is de deadline voor het inleveren/aanpassen van verenigingsgegevens
en verhaaltje op de IFES-website en het e-mailadres van de contactpersoon uit jullie
bestuur. Van Matthijs krijgen jullie in september een mail met uitleg hierover;
• Elke maand rond de 15e stuurt Daniël een IFES-mail voor jullie als bestuur met relevante
informatie en updates. Het is belangrijk deze goed te lezen en op te volgen;
• Ook volgt er een maandmail speciaal voor studentdonateurs.

Klachtenregeling en integriteit
Integriteit staat bij IFES vanzelfsprekend hoog in het vaandel. We hebben een klachtenregeling
opgesteld, zodat je weet waar je terecht kunt bij klachten op verschillende gebieden. Deze kan
je vinden op de website onder ‘IFES’ en ‘Info’.

Studentdonateurs
In 2019 is er besloten om het concept studentdonateurs in het leven te roepen. Dit zijn
studenten, leden van de vereniging, die jaarlijks een klein bedrag aan IFES doneren. De meeste
verenigingen hebben besloten hun leden de optie voor te leggen om studentdonateur te
worden. Per studentdonateur die lid is, krijgt de vereniging korting op de contributie. De
deadline voor studenten om zich aan te melden als studentdonateur is 31 oktober 2020. Meer
precieze info hierover volgt.
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Privacy statement
Wij hebben bij IFES een privacy statement. Deze kun je vinden op www.ifes.nl/privacy. Er is een
privacy-overeenkomst met verenigingen gesloten. Als verenigingen gegevens doorsturen naar
ons, gebruiken we die alleen voor de voorgeschreven doeleinden, namelijk het ondersteunen
van studenten of bijhouden van lidmaatschap. Als studenten zelf hun gegevens aan ons
afgeven als studentdonateur, dan mogen we die gebruiken voor andere doeleinden,
bijvoorbeeld voor informatieoverdracht of voor fondswervingsdoeleinden. Bij vragen hierover
kun je contact opnemen met Matthijs.

Tot slot
We hopen dat dit document je een stuk meer helderheid heeft gegeven over IFES. Maar we
staan ook altijd open voor goede vragen. Hiervoor kun je in eerste instantie terecht bij je eigen
studentenwerker (of zo nodig zijn/haar directeur), maar je kunt ook aan mail stellen aan
daniel@ifes.nl
voor
beleidsmatige
zaken
of
aan
matthijsvos@ifes.nl
over
communicatie/contributiezaken. Als je niet weet bij wie je terecht kun, kun je ook altijd een
mail sturen naar info@ifes.nl
Heel veel succes en Gods zegen gewenst in je bestuursjaar en we hopen je te ontmoeten!
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