
ZWEEDS-NEDERLANDSE VERENIGING IN GÖTEBORG  
 

JAARVERSLAG 2018 
 

Het bestuur van de Zweeds-Nederlandse Vereniging legt hierbij het volgende jaarverslag met 
betrekking tot het verenigingsjaar 2018 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 veertien 
verschillende activiteiten plaatsgevonden. 
 
 
HET BESTUUR IN HET VERENIGINGSJAAR 2018: 
 
Op 8 maart 2018 vond de jaarvergadering plaats in zaaltje op Bohusgatan 14 Göteborg. In 
totaal namen ruim 20 leden (inclusief bestuur en kascommissie) deel aan de vergadering 
 
Het bestuur voor 2018 werd gekozen met de volgende samenstelling:  

  Voorzitter    Bert Benthem   (herkiezing) 
  Secretaris   Maartje Tel    (nieuw) 
  Penningmeester  Peter Ahlström    (nieuw) 
  Bestuurslid   Natasja van Kalmthout  (herkiezing) 
  Bestuurslid   Erik Siebrands    (herkiezing) 
  Bestuurslid   Vera Blenwall-Coolen (herkiezing) 
 
Voor de kascommissie werden Alexander Gunnarsson (nieuw) en Kerstin Källberg (nieuw) 
gekozen.  
Voor de kiescommissie werden Björn Tedeman (herkiezing) en Birgitta Siebrands 
(herkiezing) gekozen.  
De contributie voor 2018 is hetzelfde gebleven: 150 kr per persoon en 250 kr per familie.Nieuw 
voor 2018 is een gereduceerde contributie voor studenten die tenminste 50 % studeren, een student 
betaalt 75 kr. 
Gedurende het verenigingsjaar 2018 vonden zeven genotuleerde bestuursvergaderingen plaats, 
met vergaderruimtes in de bibliotheek in Mölndal en Sjömanskyrkan in Göteborg. Het bestuur 
houdt ook continu contact via mail. 



ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERENIGINGSJAAR 2018: 
 
Het verenigingsjaar 2018 begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsborrel in januari. 
In aansluiting van de jaarvergadering in maart hield Björn Tedeman een lezing over zijn werk 
als verkiezingswaarnemer. 
In het kader van Koningsdag nodigde de beschermheer van de vereniging, consul Håkan 
Friberg, in naam van de ambassade de leden van de vereniging traditiegetrouw uit voor een 
feestelijke bijeenkomst in Restaurant Het Amsterdammertje. Hierbij was ambassadeur mevr. 
Ines Coppoolse aanwezig. Eerder op Koningsdag hebben een aantal leden van de vereniging 
zich ingespannen om wandelaars uit Nederland op een wandeltocht door Göteborg te 
begeleiden (Friendship walk). 
In 2018 werden zes bruin café/borrelavonden gehouden op iedere laatste donderdag van de 
maand in Het Amsterdammertje, waarbij leden elkaar op een informele manier kunnen 
ontmoeten. 
Dit jaar werd de verenigingsdag in september gevierd aan de kust bij Skintebo, waar we een 
speurtocht hebben gedaan en hebben gebarbecued in de regen. 
In oktober verzamelden een aantal verenigingsleden zich voor een samenzijn met met hutspot 
met klapstuk ter gelegenheid van Leidens ontzet. 
In oktober zette John Källberg de lezingreeks voort met een lezing over Estec in Noordwijk. 
De inspanningen van het bestuur om oud-voorzitten en erelid Mona Arfs voor te dragen voor 
een koninklijke onderscheiding wierpen na ruim een jaar hun vruchten af. Twee bestuursleden 
waren aanwezig toen op 12 november aan Mona Arfs de koninklijke onderscheiding: “Ridder 
in de orde van Oranje Nassau” tijdens een kleine ceremonie werd uitgereikt door ambassadeur 
Ines Coppoolse. 
In november werd een blijde avond gehouden waarbij nostalgische en humoristische 
televisiesketches via YouTube werden getoond. 
Het traditionele Sinterklaasfeest werd ook dit jaar in de Lindåsskolan i Billdal gevierd samen 
met de expatsgroep in Göteborg. In totaal waren er 85 aangemelde volwassenen en 78 
kinderen, totaal 163 deelnemers.  
De vereniging heeft een leeskring met rond de dertien leden die regelmatig bij elkaar komen. 
Elke dinsdag van 18u tot 20u is er een drop-in-bijeenkomst aan het Nederlandstalige tafel in 
het Språkcafé. 
 
OVERZICHT VERENIGINGSACTIVITEITEN IN 2018: 

7 jan  Nieuwjaarsborrel in Het Amsterdammertje  
8 maart Jaarvergadering met aansluitend lezing Björn Tedeman 
27 april Koningsdagviering op uitnodiging van de consul in Het Amsterdammertje 
31 mei Bruin café in Het Amsterdammertje 
28 juni Bruin café in Het Amsterdammertje 
30 aug Bruin café in Het Amsterdammertje 
16 sept Verenigingsdag in Skintebo 
27 sept Bruin café in Het Amsterdammertje 
3 okt  Leidens ontzet in Het Amsterdammertje  
11 okt Lezing John Källberg  
25 okt Bruin café in Het Amsterdammertje 



15 nov Blijde avond vanaf 18.45 in zaaltje Bohusgatan 
29 nov Bruin café in Het Amsterdammertje 
1 dec Sint Nicolaasfeest in Billdal 

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, de Facebookgroep (2018: 287 
leden) en de webpagina van de vereniging verzorgd. De leden die niet over een emailadres of 
internet beschikken krijgen informatie per post toegestuurd (2018: 3 leden). De informatie aan 
de leden is steeds tweetalig. De vereniging heeft ook een Facebookgroep waar de leden en 
anderen met elkaar kunnen communiceren. Vera Blenwall-Coolen is verantwoordelijk voor 
de Facebookgroep. Webmaster van de webpagina van de vereniging (www.svenedfor.se) is 
Emil Blenwall. 
 
DE LEDEN: 
Op 31 december 2018 had de vereniging 87 leden/ledenfamilies (2017: 78), waarvan 8 niet-
betalende ereleden. Inclusief alle familieleden telt de vereniging in totaal 193 personen (2017: 
198). Op 31 december 2018 hadden 22 leden/lidfamilies de contributie voor 2018 nog niet hebben 
betaald.  
8 leden/ledenfamilies (2017: 20) hebben in 2018 hun lidmaatschap opgezegd. 
We mochten 8 (2017: 7) nieuwe leden/ledenfamilies welkom heten. 
 
 
Göteborg, 20 februari 2019 
 
 
Het bestuur van 2018 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Bert Benthem     Peter Ahlström  
voorzitter      penningmeester 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Maartje Tel      Erik Siebrands 
secretaris      bestuurslid  
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Vera Blenwall-Coolen    Natasja van Kalmthout 
bestuurslid      bestuurslid 


