
ZWEEDS-NEDERLANDSE VERENIGING IN GÖTEBORG  
 

JAARVERSLAG 2016 
 

Het bestuur van de Zweeds-Nederlandse Vereniging legt hierbij het volgende jaarverslag met 
betrekking tot het verenigingsjaar 2016 af. 
 
Het doel van de Zweeds-Nederlandse Vereniging in Göteborg is het samenbrengen van 
mensen in West-Zweden die belangstelling hebben voor Nederland. Evenals voorgaande jaren 
omvat het jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar veel verschillende soorten activiteiten 
met een uiteenlopend aantal deelnemers. 
 
De vereniging heeft verschillende categorieën leden, b.v. gezinnen met kleine kinderen, 
alleenstaanden, ondernemers, studenten en gepensioneerden. De leden zijn Zweedse of 
Nederlandse staatsburgers, net verhuisd of al lang ingeburgerd in de Zweedse maatschappij. 
Het is het doel van het bestuur geweest verenigingsactiviteiten te organiseren die zo 
gevarieerd mogelijk zijn om aan de wensen en verwachtingen van de verschillende 
categorieën leden tegemoet te komen. Het afgelopen jaar hebben er in het totaal 8 
verschillende activiteiten plaatsgevonden en 2 activiteiten moesten afgelast worden. 
 
De beschermheer van de vereniging, consul Håkan Friberg, heeft grote belangstelling getoond 
voor de werkzaamheden en heeft actief deelgenomen aan verschillende activiteiten en heeft 
ook een bestuursvergadering bezocht. 
 
In 2016 is de samenwerking met de Dutch Chamber of Commerce West Sweden hervat, 
doordat de voorzitter contact heeft gehad met de nieuwe coördinator in West Zweden en met 
een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade om samen plannen te maken voor 2017. 
 
HET BESTUUR IN HET VERENIGINGSJAAR 2016: 
 
Op 21 februari 2016 vond de jaarvergadering plaats in Café da Matteo, Sprängkullsgatan 10, 
Göteborg. In totaal namen 16 leden (inclusief bestuur en kascommissie) deel aan de 
vergadering en het gezellig samenzijn na afloop van de vergadering. 
 
Het bestuur voor 2016 werd gekozen met de volgende samenstelling:  

  Voorzitter    Mona Arfs     (herkozen) 
  Secretaris   Job van Eldijk    (herkozen) 
  Penningmeester  Anna-Maria Leijen   (herkozen) 
  Bestuurslid   Natasja van Kalmthout  (herkozen) 
  Bestuurslid   Erik Siebrands    (herkozen) 
  Bestuurslid   Vera Blenwall-Coolen  (herkozen) 
 
Voor de kascommissie werden gekozen: Ann-Christine Dahlquist (nieuw) en Mattias Jansen 
(herkozen).  

Voor de kiescommissie werden John Källberg en Birgitta Siebrands herkozen.  

De contributie voor 2016 blijft dezelfde als vorig jaar en werd dus vastgesteld op SEK120:- per 
persoon en SEK200:- per familie. 

Gedurende het verenigingsjaar 2016 vonden 8 genotuleerde bestuursvergaderingen plaats. Het 
bestuur houdt ook continu contact via mail. 
 
ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERENIGINGSJAAR 2016: 
 



Het verenigingsjaar 2016 begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsborrel in januari. 

De jaarvergadering in februari werd gecombineerd met een gezellig etentje en samenzijn in 
Café de Matteo bij Skanstorget. 

In maart nodigde Mölndals bibliotheek de jongste leden van de vereniging uit voor een 
voorleesuurtje van Nederlandse kinderliteratuur. 

In april organiseerde de vereniging weer een busreis naar Hornborgasjön, Varnhem en 
Falköping. Deze reis moest helaas afgelast worden vanwege te weinig aanmeldingen.  

In het kader van Koningsdag nodigde het consulaat traditiegetrouw de leden van de vereniging 
uit voor een receptie in Restaurant ‘t Amsterdammertje.  

Dit jaar werd de verenigingsdag in augustus gevierd op het mooie eiland Marstrand met een 
wandeling naar het kasteel waar een heerlijke picknick werd genoten.  

In september werd door een van onze leden een voetbalreis naar Stockholm georganiseerd. De 
reis werd helaas afgelast door te weinig belangstelling. 

Om elkaars tradities te leren kennen verzamelden de verenigingsleden zich in oktober met 
elkaar voor een gezamenlijk diner met hutspot met klapstuk ter gelegenheid van Leidens 
ontzet. 

Het traditionele Sinterklaasfeest in ‘Fräntorp Folkets Hus’ op 3 december trok dit jaar rond 60 
deelnemers aan en het feest was weer heel geslaagd. 

De vereniging heeft een leeskring met rond de 10 leden die regelmatig bij elkaar komen. 

Elke dinsdag van 18 tot 20 is er een drop-in-bijeenkomst aan het Nederlandstalige tafel in het 
Språkcafé. 

 
OVERZICHT VERENIGINGSACTIVITEITEN IN 2016: 

10 jan Nieuwjaarsborrel in Bohusgatan  
21 feb Jaarvergadering met gezellig samenzijn in Café de Matteo 
9 maart Voorleesuurtje voor Nederlandstalige kinderen, Mölndals bibliotheek 
10 april Busreis naar Hornborgasjön, Varnhem och Falköping (afgelast) 
27 april Koningsdagreceptie van het Consulaat in Restaurant ’t Amsterdammertje 
14 aug Verenigingsdag op het eiland Marstrand 
6 sept Voetbalreis naar Stockholm (afgelast) 
3 okt  Leidens ontzet werd gevierd in ’t Amsterdammertje  
6 nov  Nederlandse filmmiddag in Stensjön 
3 dec Sint Nicolaasfeest in Fräntorps Folkets Hus 

De koningsdag, de verenigingsdag en het Sint Nicolaasfeest trokken het grootste aantal 
deelnemers aan. 

INFORMATIE: 

Informatie naar de leden van de vereniging wordt via email en de webpagina van de 
vereniging verzorgd. De leden die niet over een emailadres of internet beschikken krijgen 
informatie per post toegestuurd. De informatie aan de leden is steeds tweetalig. De vereniging 
heeft ook een Facebookgroep waar de leden en anderen met elkaar kunnen communiceren. 
Verantwoordelijk voor de Facebookgroep is Vera Blenwall-Coolen. Webmaster van de 
webpagina van de vereniging www.svenedfor.se is Viktor Arfs. 

 

DE LEDEN: 



Op 31 december 2016 had de vereniging 85 (95) leden/families, waarvan 7 (9) niet-betalende 
ereleden. Inclusief alle familieleden telt de vereniging in totaal 189 (205) personen.  

18 (15) leden/ledenfamilies hebben in 2016 hun lidmaatschap opgezegd door een mededeling 
hierover te versturen (6) of door de contributie voor 2016 niet te betalen (10). 2 leden zijn 
overleden. 
 
We mochten 8 (19) nieuwe leden/ledenfamilies welkom heten. De ledenwervingswedstrijd 
2016 werd gewonnen door erelid Gun de Zeeuw. 
 
De vereniging geeft bedrijven de mogelijkheid de vereniging te steunen door middel van een 
bedrijfslidmaatschap à 500 kr per jaar. Bedrijfsleden worden zichtbaar gemaakt op onze 
webpagina. Op het moment heeft de vereniging geen bedrijfsleden.  
 
 
Göteborg, 26 februari 2017 
 
 
Het bestuur van 2016 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Mona Arfs       Anna-Maria Leijen  
voorzitter       penningmeester 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Job van Eldijk      Erik Siebrands 
secretaris       bestuurslid  
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Vera Blenwall-Coolen     Natasja van Kalmthout 
bestuurslid       bestuurslid 


