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AEGEE IDENTITEIT
Iedere organisatie heeft kernwaarden en bepaalde overtuigingen
waar zij achter staat. Als leden van AEGEE deel je deze
gemeenschappelijke identiteit met elkaar, van antenna tot
antenna en van lid tot lid.

Visie
AEGEE streeft naar een democratisch, divers en grenzeloos Europa, dat sociaal, economisch en politiek geïntegreerd is, en de
deelname van jonge mensen in de constructie en ontwikkeling
waardeert.
Missie
AEGEE stelt studenten en jonge mensen in Europa in staat een
actieve rol in de maatschappij op zich te nemen. Ze creëert
ruimte voor dialoog en leermogelijkheden en treedt tevens op
als vertegenwoordiging naar besluitvormers. Daarnaast versterkt
AEGEE onderling begrip en brengt Europa dichterbij jonge
mensen.
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AEGEE IDENTITEIT
Waarden van AEGEE

Deze waarden keren terug in onze beginselverklaring (Statement
of Principles), die gemeenschappelijk is voor alle lid-organisaties
van AEGEE-Europe.
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WAT IS AEGEE?
Je zou gevraagd kunnen worden om AEGEE-Europe kort
te presenteren of toe te lichten tijdens een interview of
sollicitatiegesprek. Een eenvoudig antwoord hierop bestond nog
niet, maar hier kun je een voorbeeld vinden hoe je AEGEE kort
kunt presenteren.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE
is
één
van
de
grootste
interdisciplinaire
studentenverenigingen in Europa. Wij zijn een netwerk van
13.000 vrienden in 40 landen. Wij stellen studenten in staat een
actieve rol in de maatschappij op zich te nemen en dragen bij aan
het Europese integratie proces.
De vereniging wordt geleid door jonge mensen, die zelf projecten
en activiteiten opzetten. In AEGEE kun je een plek en hulp vinden
om jouw ideëen te ontwikkelen, meer te weten komen over
Europa en in aanraking komen met verscheidene culturen en
gebruiken.
Als jij je bij deze organisatie , die wordt geleid door jonge mensen,
aansluit krijg je tevens de gelegenheid om jouw stem te laten
horen bij Europese beleidsmakers en besluitnemers.
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VRAAG & ANTWOORD
Het beantwoorden van simpele vragen is niet altijd even
eenvoudig. Er zijn dan kant-en-klare antwoorden nodig. Hier kun
je een aantal van deze vragen vinden met duidelijke en korte
antwoorden.
---------------------------------------------------------------------------------------Waarom bestaat AEGEE?
Om de deelname van jonge mensen in de maatschappij te
ondersteunen en om Europa dichterbij hen te brengen.
Dat is hét grote idee achter AEGEE.
Wat wil AEGEE bereiken?
AEGEE wil dat jonge mensen zich actief inzetten in de maatschappij
en stelt hen hier toe in staat.
Hiermee dragen we bij aan onze visie.
Wat zijn AEGEEs activiteiten?
Wij willen onze missie op de volgende manier bereiken. Wij zetten
ons volledig in op:
• Interculturele uitwisselingen
• Persoonlijke ontwikkeling en gebruik van non-formeel
onderwijs
• Thematische projecten
• Vertegenwoordiging en beleidsvorming
• Forum voor discussie
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STRUCTUUR VAN AEGEE
Soms is het enigszins lastig om de structuur van AEGEE-Europe
volledig te begrijpen. Er zijn immers veel lokale afdelingen,
commissies en projecten. Hieronder kun je een korte beschrijving
van de structuur vinden.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE kent geen nationaal niveau in haar organisatie om
zodoende internationale samenwerking te stimuleren en om
fysieke en mentale barrières te doorbreken.
De structuur is gebaseerd op:
Lokaal niveau
Op het lokale niveau van AEGEE vinden we 200 AEGEE afdelingen
(locals) die direct bijdragen aan de uitvoering van AEGEEs, doelen
en visie. Hier wordt altijd gestreefd een implementatie die
bijdraagt aan de lokale behoeften.
Europees niveau
Dit vormt een gemeenschappelijk kader en richting voor alle
lokale activiteiten. Bovendien biedt het een platform voor
internationale samenwerking in multiculturele teams. Leden
van het lokale niveau kunnen direct actief worden in Europese
Werkgroepen en Projecten.
Een visuele weergave van de structuur van AEGEE is te vinden op
de Members Portal.
http://aegee.org/portal/structures/
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VERKEERDE INDRUKKEN
Als lid van AEGEE kun je wel eens tegen verkeerde indrukken
aanlopen, bijvoorbeeld als mensen niet volledig op de hoogte
zijn over wat AEGEE doet. Blijf geduldig en leg uit wat er precies
gebeurt in AEGEE.
---------------------------------------------------------------------------------------AEGEE is een organisatie die beheerd wordt door de Europese Unie.
Mogelijk antwoord
De Europese Unie is een institutionele partner van AEGEEEurope, maar daar is het absoluut niet de enige in. AEGEE werkt
namelijk samen met veel organisaties, zoals de Raad van Europa,
het Europese Jeugd Forum, Europese Beweging Internationaal of
EurActiv. Geen van deze partners beïnvloeden het democratische
beslissingproces van AEGEE, dat plaatsvindt in onze statutaire
congressen, de Agora (2x per jaar) en de European Planning
Meeting (1x per jaar). AEGEE is dus absoluut geen agenstschap
van de Europese Unie.
AEGEE is een feest- en reisvereniging.
Mogelijk antwoord
Interculturele uitwisseling is slechts één van de activiteiten waar
AEGEE zich bezig mee houdt. Door dergelijke activiteiten te
organiseren ontdekken onze leden andere culturen en komen
in contact met andere gebruiken en mensen. Zodoende worden
vooroordelen gebroken en voorkomen. Het bijwonen van feesten
en reizen zijn echter bij lange na niet de enige activiteiten van
AEGEE. Je kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld. Trainingen bij
te wonen of je actief in te zetten voor een project. Het hangt er
helemaal van af wat jij wilt en wat jij kiest.
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VERKEERDE INDRUKKEN
Vertegenwoordigers en/of leden van AEGEE worden betaald
Mogelijk antwoord
Leden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de vereniging
doen dit volledig op vrijwillige basis. Er zijn geen salarissen voor
leden van het internationale bestuur - Comité Directeur (CD)
of leden van de commissies en committees. Zij hebben enkel
recht op vergoedingen wanneer zij voor AEGEE op reis gaan. CDleden hebben recht op een maandelijkse vergoeding wat alleen
maar eten en niet-alcoholische drinken behelst. Zodoende krijgt
geen enkel AEGEE lid een salaris voor zijn of haar positie in de
vereniging.
---------------------------------------------------------------------------------------Laat het ons weten als je een andere verkeerde indruk van AEGEE
tegenkomt die hier niet vermeld staat.
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LES ANCIENS
Les Ancies d’AEGEE is een onafhankelijk onderdeel van AEGEE,
dat fungeert als de alumni-organisatie.
Hoewel we als organisaties veel samenwerken, organiseert Les
Anciens ook 4-5 evenementen per jaar voor haar leden waar zij
de AEGEE spirit hoog houden.
Tevens voorziet Les Anciens vrijwillig in financiële ondersteuning
voor specifieke projecten en behoeften middels een fonds.
Lidmaatschap van Les Anciens is open voor elk lid of voormalig
lid van een AEGEE afdeling die zijn/haar actieve betrokkenheid bij
AEGEE beëindigd heeft.
Om je op te geven voor lidmaatschap of om meer te weten
te komen over Les Anciens kun je de website www.anciens.
org bezoeken en op “Join les Anciens” klikken. Hier vind je het
formulier voor lidmaatschap van Les Anciens.
Jouw leven na AEGEE begint daar!
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NUTTIGE MATERIALEN
De Statuten en het Strategische Plan
Deze documenten bevatten informatie over hoe AEGEE-Europe
werkt en welke doelen het nastreeft op de middellange termijn.
Je kunt deze downloaden op de ‘documenten’ afdeling van het
Intranet.
www.intranet.aegee.org
Informatie kanalen van AEGEE-Europe
Websites
Officieel: www.aegee.org
Ledenportaal: www.aegee.org/portal
Sociale media
Facebook: www.facebook.com/aegee
Twitter: www.twitter.com/aegee_europe
Flickr: www.flickr.com/photos/aegee
YouTube: www.youtube.com/user/AEGEEEuropeChannel
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Statement of principles of AEGEE
We, the members of AEGEE,
young Europeans coming from all regions of the continent, recognise
that we are the future and present of our society and that our
contribution to the construction of Europe is our responsibility. We
come together under a common vision of a democratic, diverse and
borderless Europe.
We come together in AEGEE to form an open, voluntary network where
we transform our ideas into actions, develop ourselves to participate
actively in society, and contribute to the European debate with our
independent student’s perspective.
We hereby declare these principles to be fundamental to us:
The diversity of Europe has to be valued, and we reflect it in our
organisation. The richness of our continent relies on people from
different cultures and backgrounds coming together and being united
by common values.
Cooperation between people and communities begins with dialogue
and mutual understanding. We bring together students from all
regions of Europe and create friendships that break stereotypes and
prejudices.
Freedom and human rights are essential elements of a European
society. Through our work and behaviour, we aim to serve as an
example and spread these values among the youth of our continent.
A strong Europe is built upon the foundations of respect, tolerance
and solidarity. Following these values, we stand for an inclusive society
where citizens enjoy equal opportunities and rights.
Progress in Europe has to be based on knowledge and unlimited
access to education. By providing diverse learning opportunities and
supporting a European dimension in education, we believe it gives
young people better opportunities for the future.
By honouring and promoting these principles, we shape a better
Europe.
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