
 

 

SVENSK-NEDERLÄNDSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 
 
 
Styrelsen för Svensk-Nederländska Föreningen i Göteborg avger härmed följande verksam-
hetsberättelse avseende år 2018. 

Syftet med Svensk-Nederländska föreningen i Göteborg är att sammanföra personer i västra 
Sverige som har intresse för Nederländerna. Liksom föregående verksamhetsår innehåller årets 
verksamhetsberättelse många olika slags aktiviteter med varierande antal deltagare.  
 
Föreningen har många olika kategorier av medlemmar: barnfamiljer, ensamstående, företagare, 
studenter och pensionärer. Medlemmarna är såväl svenska som nederländska medborgare, ny-
inflyttade eller sedan länge etablerade i det svenska samhället. Det har varit styrelsens målsätt-
ning att arrangera så varierande medlemsaktiviteter som möjligt för att tillgodose de olika öns-
kemål och förväntningar som dessa olika kategorier kan ha. Under året har fjorton olika med-
lemsaktiviteter genomförts. 
 

STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET 2018 

Den 8 mars 2018 hölls årsmöte i möteslokal på Bohusgatan 14, Göteborg. Totalt deltog drygt 
20 medlemmar (inklusive styrelse och revisorer) i årsmötet . 
 
Styrelse för 2018 valdes för ett år med följande sammanställning: 

Ordförande  Bert Benthem   (omval) 
Sekreterare  Maartje Tel    (nyval) 
Kassör   Peter Ahlström    (nyval)  
Ledamot  Natasja van Kalmthout  (omval) 
Ledamot   Erik Siebrands    (omval) 
Ledamot   Vera Blenwall-Coolen   (omval) 

Till revisorer valdes Alexander Gunnarsson (nyval) och Kerstin Källberg (nyval). 
Till valberedning valdes Björn Tedeman (omval) och Birgitta Siebrands (omval). 
Årsavgiften för 2018 är oförändrat med 150 kr för individuella medlemmar och 250 kr per fa-
milj. Ny för 2018 är en reducerad årsavgift, 75 kr, för studenter som studerar minst 50%.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Mötena har ägt rum i mötes-
rum i biblioteket i Mölndal och Sjömanskyrkan i Göteborg. Styrelsen har även kontinuerligt 
haft kontakt via epost. 
 



 

 

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2018: 

Verksamhetsåret 2018 startade traditionsenligt med en nyårscocktail i januari.  
Årsmötet i mars ägde rum möteslokal på Bohusgatan 14, Göteborg och i anslutning höll Björn 
Tedeman en föreläsning om sitt arbete som valobservatör. 
Konsulatet inbjöd traditionsenligt föreningens medlemmar till Koningsdagmottagning på Re-
staurang Het Amsterdammertje. I år närvarade ambassadör Ines Coppoolse. Under dagen 
hjälpte ett antal föreningsmedlemmar till med att ta hand om en grupp vandrare från Nederlän-
derna på långpromenad genom Göteborg (Friendship walk). 
Under 2018 anordnades sex ”bruin café” kvällar där medlemmar kan umgås på ett informellt 
sätt på Amsterdammertje, varje sista torsdag i månaden.  
Årets föreningsfest firades även i år vid kusten i Skintebo, där vi hade en tipspromenad, lekte 
lekar och grillade i regnet. 
I oktober samlades föreningsmedlemmar på Het Amsterdammertje för att fira Leidens ontzet 
med en traditionell måltid. 
I oktober höll John Källberg en föreläsning om Estec (European Space Agency) i Noordwijk, 
Nederländerna. 
Den 12 november tilldelades föreningens tidigare ordförande och hedersmedlem Mona Arfs 
den kungliga utmärkelsen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, en så kallad “lintje”. Neder-
ländernas ambassadör Ines Coppoolse delade ut utmärkelsen till Mona vid en liten ceremoni. 
Det var föreningens styrelse som föreslagit henne för en kunglig medalj med stöd av kollegor 
(i Sverige och internationellt), konsul Håkan Friberg samt Nederländernas ambassad. 
I november hade vi en filmkväll där det visades nostalgiska tv-klipp från sketcher, humorpro-
gram mm.  
Den traditionella Sint Nicolaasfesten firades i december i Lindåsskolan i Billdal, återigen till-
sammans med expatgruppen i Göteborg. Festen lockade 85 vuxna samt 78 kinderen, totalt 163 
deltagare. 
Föreningen har en läsecirkel med ca tretton deltagare som träffas regelbundet. 
Varje tisdag kl 18-20 är det drop-in-fika vid det nederländsktalande bordet på Språkcafeét. 
 
ÖVERSIKT FÖRENINGSAKTIVITETER 2018 
7 jan Nyårscocktail på Het Amsterdammertje  
8 mars Årsmöte med föreläsning Björn Tedeman, möteslokal Bohusgatan, Göteborg 
27 april Koningsdagsmottagning på Het Amsterdammertje genom inbjudan av neder-

ländska konsulatet. 
31 maj Bruin café, Het Amsterdammertje 
28 juni Bruin café, Het Amsterdammertje 
30 aug Bruin café, Het Amsterdammertje 
16 sept Föreningsfest vid Skintebo.  
3 okt Leidens ontzet, Het Amsterdammertje  
11 okt Föreläsning John Källberg 
25 okt Bruin café, Het Amsterdammertje  
15 nov Humorkväll, möteslokal Bohusgatan, Göteborg 
29 nov  Bruin café, Het Amsterdammertje 
1 dec Sint Nicolaasfest, Billdal  



 

 

Koningsdagmottagningen, föreningsdagen i Skintebo och Sint Nicolaasfesten lockade flest del-
tagare.  
INFORMATION: 
Informationen till medlemmarna förmedlas via epostutskick och webbsida. Medlemmar som 
inte har epost eller internet får informationen per post (2018: 3 medlemmar). Informationen till 
medlemmarna är alltid tvåspråkig. Föreningen har en Facebookgrupp där medlemmar (2018: 
287 medlemmar) kan kommunicera med varandra och andra. Ansvarig för Facebookgruppen är 
Vera Blenwall-Coolen. Webmaster för föreningens websida (www.svenedfor.se) är Emil Blen-
wall. 
 
MEDLEMMARNA: 
Den 31 december 2018 omfattade medlemsförteckningen 87 medlemsfamiljer (2017: 78), 
varav 8 är icke-betalande hedersmedlemmar. Om man inkluderar alla familjemedlemmar, så 
hade föreningen totalt 193 medlemmar (2017:198). Den 31 december 2018 hade 22 medlem-
mar/medlemsfamiljer inte betalat medlemsavgiften. 

8 medlemmar medlemmar/medlemsfamiljer har avslutat sitt medlemskap 2018 (2017: 20). 
Föreningen har under året fått 8 (2017: 7) nya medlemmar/medlemsfamiljer.  
 
 
Göteborg, den 20 februari 2019 
 
 
Styrelsen för 2018 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Bert Benthem      Peter Ahlström  
ordförande       kassör 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Maartje Tel       Erik Siebrands 
sekreterare       ledamot  
 
 
 
__________________________   __________________________  
Vera Blenwall-Coolen     Natasja Kalmthout 
ledamot       ledamot 


