
ZWEEDS-NEDERLANDSE VERENIGING IN GÖTEBORG  
 

JAARVERSLAG 2019 
 

Het bestuur van de Zweeds-Nederlandse Vereniging legt hierbij het volgende jaarverslag met 
betrekking tot het verenigingsjaar 2019 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 totaal 10 verschillende 
activiteiten plaatsgevonden. 
 
HET BESTUUR IN HET VERENIGINGSJAAR 2019: 
 
Op 21 februari 2019 vond de jaarvergadering plaats in zaaltje op Bohusgatan 14 Göteborg. In 
totaal namen 20 leden (inclusief bestuur en kascommissie) deel aan de vergadering 
 
Het bestuur voor 2019 werd gekozen met de volgende samenstelling:  
  Voorzitter    Bert Benthem   (herkiezing) 
  Secretaris   Maartje Tel    (herkiezing) 
  Penningmeester  Peter Ahlström    (herkiezing) 
  Bestuurslid   Erik Siebrands    (herkiezing) 
  Bestuurslid   Petra Schoones   (nieuw) 
  Bestuurslid   Jan-Willem-Boezelman (nieuw) 
 
Natasja van Kalmthout en Vera Blenwall-Coolen nemen afscheid van het bestuur en worden 
bedankt voor hun inzet voor de vereniging. 
 
Voor de kascommissie werden Alexander Gunnarsson (herkiezing) en Kerstin Källberg 
(herkiezing) gekozen.  
Voor de kiescommissie werden Björn Tedeman (herkiezing) en Birgitta Siebrands 
(herkiezing) gekozen.  
 
De contributie voor 2019 is hetzelfde gebleven: 150 kr per persoon en 250 kr per familie. De 
contributie voor studenten, die tenminste 50 % studeren, blijft 75 kr. 
 
Gedurende het verenigingsjaar 2019 vonden zeven genotuleerde bestuursvergaderingen 
plaats, met vergaderruimtes in de bibliotheek in Mölndal en Sjömanskyrkan in Göteborg en 
vanaf mei 2019 bij één van de bestuursleden thuis. Het bestuur houdt ook continu contact via 
mail. 
 



ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERENIGINGSJAAR 2019: 
 
Het verenigingsjaar 2019 begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsborrel op 13 januari met 
in totaal 13-15 deelnemers. 
 
In aansluiting van de jaarvergadering op 21 februari hield Mattias Janssen een boeiende 
lezing over zijn werk “Een dag in het leven van een academicus” en verteld over zijn 
onderzoeksgebied “Life Cycle Assessment during technology development”. 
 
In het kader van Koningsdag organiseerde de vereniging in samenwerking met de Dutch 
Chamber op 26 april  een“Koningsnacht” borrel in Amsterdammertje. De bitterballen werden 
gesponsord door de Nederlandse ambassade in Stockholm en onze voorzitter las een brief 
voor van de ambassadeur. Er deden ongeveer veertig deelnemers mee aan deze activiteit. 
 
In 2019 werden 1-2 bruin café/borrelavonden gehouden op de laatste donderdag van de 
maand april en mei in Het Amsterdammertje, waarbij leden elkaar op een informele manier 
konden ontmoeten. Door gebrek aan belangstelling en concurrerende activiteiten is deze 
activiteit een beetje doodgebloed. 
 
Dit jaar werd de verenigingsdag op 25 augustus wederom gevierd aan de kust bij Skintebo. 
Totaal aantal deelnemers 18 volwassenen en 12 kinderen. Er was een informele 
taartenwedstrijd, boekenhoek en een piepkleine kleedjesmarkt. Er zijn spelletjes gedaan 
waaronder touwtrekken, een tipspromenad, er werden krabbetjes gevangen, in zee 
gezwommen en het geheel werd afgesloten met een relaxte BBQ. 
 
Een rondleiding in de Botanische tuin in Göteborg vond plaats op 21 september onder leiding 
van bioloog Åslög Dahl. Er deden 12 volwassenen en 2 kinderen aan de rondleiding mee. Het 
weer was wederom stralend en het gezelschap is in ruim 1.5 uur door de tuin gelopen. 
 
Op 3 oktober verzamelden veertien verenigingsleden zich in het Amsterdammertje voor een 
samenzijn met hutspot met klapstuk ter gelegenheid van Leidens ontzet. Dit werd 
gecombineerd met een extra ledenvergadering om nog een keer over de statutenwijziging te 
stemmen. In totaal veertien deelnemers. 
 
Op 7 november zette Lars Blenwall de lezingreeks voort met een interessante lezing over 
Volvo en de toekomst van de zelfrijdende auto. In totaal waren er veertien deelnemers. 
 
Op zondag 10 november was er een speelmiddag voor kinderen tot 10 jaar en hun ouders. 
Ongeveer 10 gezinnen waren aanwezig en er is belangstelling om dit vaker te organiseren 
en/of mee te doen. 
 
Het traditionele Sinterklaasfeest, dit jaar op 7 december, werd wederom in de Lindåsskolan i 
Billdal gevierd, voor zowel leden als niet-leden. Een geslaagd feest met maar liefst 79 
volwassenen en 79 kinderen (2018: 163). Van de deelnemers waren 25 gezinnen geen lid van 
de vereniging en 18 gezinnen wel lid. Er is wederom uitgebreid geëvalueerd door de 
sintorganisatie. Belangrijk voor 2020: Er zijn meer vrijwilligers nodig, op tijd om hulp 
vragen. Ook kan het entreegeld waarschijnlijk omlaag voor deelnemers die lid zijn van de 
vereniging. Dit bedroeg SEK 100 per persoon (voor volwassenen en kinderen vanaf 1 jaar) 
voor niet-leden en 80 SEK per persoon voor leden. 
 
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. 
 
De koningsnacht, de verenigingsdag en het Sinterklaasfeest trokken het grootste aantal 
deelnemers aan. 
 
INFORMATIE: 
Informatie naar de leden van de vereniging wordt via email, een Facebookgroep en de 
webpagina van de vereniging verzorgd. De leden die niet over een emailadres of internet 
beschikken krijgen informatie per post toegestuurd (2019: 2 leden, 2018: 3 leden). De 
informatie aan de leden is steeds tweetalig.  
 
De vereniging heeft een Facebookgroep “Zweeds-Nederlandse vereniging Göteborg” waar de 
leden en anderen met elkaar kunnen communiceren (2019: 356 leden; 2018: 287 leden). Bert 
Benthem is verantwoordelijk voor de Facebookgroep.  
 
Emil Blenwall heeft het onderhoud van de website van de vereniging (www.svenedfor.se) in 
augustus 2019 aan Maartje Tel overgedragen. We bedanken Emil voor zijn inzet.  
De website werd in 2019 ruim 10.000 keer bezocht met een gemiddelde bezoektijd van 22 
seconden. Top-vijf bezoekers komen uit de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden (1200 
bezoekers), China en Nederland (496 bezoekers). 
 
STATUTENWIJZIGING: 
Op de jaarvergadering op 21 februari 2019 diende het bestuur van 2018 een motie in om 
paragraaf 3.1 van de de statuten  te wijzigen en het aantal bestuursleden van 4-6 te verruimen 
naar 4-8. Het doel hiervan is om de vereniging meer mogelijkheden te geven en het bestuur 
grotere flexibiliteit. De motie werd op de jaarvergadering op 19 februari unaniem 
aangenomen, met een tweede stemming op de extra ledenvergadering van 3 oktober. Ook op 
deze vergadering werd de motie unaniem aangenomen en daarmee is de statutenwijziging 
vanaf 3 oktober 2019 van kracht. Paragraaf 3.1 in de statuten luidt nu als volgt: 
“De aangelegenheden van de vereniging worden beheerd door het bestuur, namelijk 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, en twee tot maximaal vier algemene 
bestuursleden. De samenstelling van het bestuur zal duidelijk de Zweeds-Nederlandse 
identiteit van de vereniging weerspiegelen. 
 
DE LEDEN: 
Op 31 december 2019 had de vereniging 87 leden/ledenfamilies (2018, 87 en 2017: 78), 
waarvan 7 niet-betalende ereleden. Inclusief alle familieleden telt de vereniging in totaal 193 
personen (2018: 193 en 2017: 198). Op 31 december 2019 hadden alle leden/lidfamilies de 
contributie voor 2019 betaald (2018: 22 niet-betalers). 
In de zomer van 2019 is helaas ons erelid Ingmar Hasselgréen-Carl Philip von Mannerstierna 
overleden. 
22 leden/ledenfamilies (2018: 8 en 2017: 20) hebben in 2019 hun lidmaatschap opgezegd. 
We mochten in 2019 14 (2018: 8 en 2017: 7) nieuwe leden/ledenfamilies welkom heten. 
  



Göteborg, 13 maart 2020 
 
 
Het bestuur van 2019 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Bert Benthem     Peter Ahlström  
voorzitter      penningmeester 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Maartje Tel      Erik Siebrands 
secretaris      bestuurslid  
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Petra Schoones     Jan-Willem Boezelman 
bestuurslid      bestuurslid 


