ZWEEDS-NEDERLANDSE VERENIGING I GÖTEBORG
JAARVERSLAG 2010
Het bestuur van de Zweeds-Nederlandse Vereniging legt hierbij het volgende jaarverslag met
betrekking tot het verenigingsjaar 2010 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: 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 25 verschillende activiteiten plaatsgevonden.
De beschermheer van de vereniging, consul Håkan Friberg, heeft grote belangstelling vertoond
voor de werkzaamheden en heeft actief deelgenomen aan verschillende activiteiten. De
voorzitter van de vereniging heeft deelgenomen aan een informatiebijeenkomst.
De vereniging is gedurende 2010 verder gegaan met de samenwerking met Dutch Chamber of
Commerce West. Dit houdt o.a. in dat vragen op onze webpagina over bv. de arbeidsmarkt in
Zweden en over Nederlandse bedrijven in de regio gemeenschappelijk behandeld zijn.
HET BESTUUR IN HET VERENIGINGSJAAR 2010:
Op 7 maart 2010 vond op de Bohusgatan 14 in Gothenburg de jaarvergadering plaats. In totaal
namen 20 leden (inclusief bestuur en kascommissie) deel aan de vergadering en het gezellig
samenzijn na afloop van de vergadering.
Het bestuur voor 2010 werd gekozen met de volgende samenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Mona Arfs
Job van Eldijk
Anna-Maria Leijen
Natasja van Kalmthout
Laura Nieuwenhuis
Erik Siebrands

(herkozen)
(herkozen)
(herkozen)
(herkozen)
(herkozen)
(herkozen)

Voor de kascommissie werd Peter Schuckink Kool herkozen en Anja Allwood nieuwgekozen.
Voor de kiescommissie werd Ronald van Veen herkozen.
De contributie voor 2010 werd vastgesteld op SEK120:- per persoon en SEK200:- per familie.
Gedurende het jaar vonden 9 genotuleerde bestuursvergaderingen plaats.

ACTIVITEITEN GEDURENDE HET VERENIGINGSJAAR 2010:
Het verenigingsjaar begon traditiegetrouw met een nieuwjaarsborrel in januari.
Het hoogtepunt was het vieren van het 75-jarig bestaan van de vereniging met twee
verschillende activiteiten. In juni werd het jubileum gevierd met een feestelijke ontvangst op
de Royal Bachelors Club met consul Håkan Friberg als gastheer. Een vertegenwoordiger van
de ambassade hield een toespraak, onze voorzitter, Mona Arfs, gaf een historisch overzicht en
de directeur van KLM Zweden deelde een cadeau uit in de vorm van 2 vliegtuigtickets naar
Amsterdam om te verloten tussen de leden van de vereniging. In de Göteborsposten stond een
foto met een kort berichtje over het jubileum.
In augustus werd het 75-jarig bestaan gevierd met een groot familiefeest op Tjolöholms Slott
net buiten Kungsbacka. De dag bestond uit sport en spel, bingo, eten van taart en gegrilde
worsten, rondleiding op het slot en als afsluiting een feestelijk diner in restaurant ‘Storstugan’.
Het traditionele sinterklaasfeest in ‘Backa Folkets Hus’ op 5 December trok dit jaar een record
aantal van 150 deelnemers aan en het feest was heel erg geslaagd.
Koninginnedag werd dit jaar weer gevierd met een diner in restaurant ‘Palace’. En het
consulaat nodigde traditiegetrouw de leden van de vereniging uit voor een receptie in
Restaurant ‘t Amsterdammertje.
De lentewandeling bestond dit jaar uit een rondje ‘Finnsjön’ alwaar een vuurtje gemaakt werd
om worstjes op te grillen.
In juni kwamen een groepje leden samen in het Amsterdammertje voor een gezellig avondje in
de kroeg om de verkiezingsuitslag te volgen en zijn kennis te testen in een quiz over de
Nederlandse politiek en verkiezingen. Een rondleiding met gids in het Stadsmuseum met
Nederlands thema was een zeer gewaardeerde activiteit net als de rondleiding door Nääs Slott
onderleiding van een Nederlandse gids.
Om elkaars tradities te leren kennen verzamelden de verenigingsleden zich in oktober met
elkaar voor een gezamenlijk diner ter gelegenheid van Leidens ontzet en in december voor een
gemeenschappelijk kerstdiner in ‘Råda Säteri’.
Veel leden zijn deel van tweetalige families en daarom heeft de vereniging ook dit jaar een
gespreksavond georganiseerd met als thema tweetaligheid en moedertaalonderwijs. Bovendien
zijn de leden uitgenodigd voor twee verschillende lezingen over Nederlandse en Vlaamse kunst
en de Nederlandse cultuuridentiteit en een over Nederlandse-Vlaamse taalverschillen.
VERENIGINGSACTIVITEITEN IN 2010:
10 jan
2 feb
21 feb
2 maart
7 maart
18 april
19 april
28 april
30 april
8 mei
11 mei
24 mei
3 juni

Nieuwjaarsborrel op de Bohusgatan
Filmavond met koffie
Schaatsen op Ruddalens 400 meter ijsbaan. (Afgelast vanwege sneeuwstorm).
Filmavond met koffie
Jaarvergadering met borrel
Familiefilm met koffie en limonade
Koninginnedag receptie van het Consulaat in ’t Amsterdammertje
Lezing over Nederlandse kunst en cultuur
Koninginnedagsdiner bij restaurant Palace
Wandeling rond Finnsjön
Filmavond met koffie
Lezing over Nederlandse-Vlaamse taalverschillen.
Jubileumborrel 75-jarig bestaan

9 juni
20 juni
22 aug
7 sept
15 sept
3 okt
3 okt
19 okt
2 nov
5 dec
7 dec
12 dec

Verkiezingsuitslag in het Amsterdammertje
Rondleiding door Nääs Slott
Jubileum zomerfeest op Tjöloholms Slott
Filmavond met koffie
Rondleiding met the Nederlandse geschiedenis als thema in het Standsmuseum.
Familiefilm met koffie en limonade
Leidens ontzet werd gevierd in ’t Amsterdammertje met hutspot met klapstuk.
Lezing en discussieavond over tweetaligheid en moedertaalonderwijs
Filmavond met koffie
Sint Nicolaasfeest in Backa Folkets Hus. Ongeveer 150 leden namen deel.
Filmavond met koffie
Kerstdiner in Råda Säteri.

Zes keer per jaar worden er Nederlandse films getoond in de Lilla Hörsalen op Humanisten.
Na de film is er koffie (verzorgd door de vereniging) en is er mogelijkheid voor ontmoeting
en conversatie tussen Zweedse studenten Nederlands, Nederlandse uitwisselingsstudenten en
leden van de vereniging. Eén keer per semester wordt tevens op een zondagmiddag een
kinderfilm getoond. Coördinator is Mona Arfs.
De vereniging heeft een leeskring met 10 deelnemers. De deelnemers lezen een actuele
Nederlandse roman en zijn gedurende het jaar zes keer bij elkaar gekomen om op gezellige
wijze het boek te bespreken. Coördinator is Marianne Brunsting.
Iedere dinsdag tussen 18-20 uur is iedereen welkom om aan de tafel met de Nederlandse vlag
in het Språkcafé te komen zitten, koffie te drinken en met de anderen Nederlands te praten.
Coördinator is Anja Allwood.
INFORMATIE:
Informatie naar de leden van de vereniging wordt in twee talen en vooral via email verzorgd.
De leden die niet over een emailadres beschikken krijgen informatie over de post toegestuurd.
Op de website van de vereniging is allerlei achtergrond informatie te vinden en de kalender
met alle activiteiten is altijd actueel.
DE LEDEN:
Op 31 december 2010 had de vereniging 109 ledenfamilies. Inclusief alle familieleden telt de
vereniging nu ten minste 223 personen. De vereniging heeft op dit moment 10 ereleden.
10 leden hebben het afgelopen jaar hun lidmaatschap opgezegd vanwege overlijden,
verhuizing of door niet de contributie te betalen.
We mochten 11 nieuwe families in het afgelopen jaar welkom heten als nieuwe leden.
De vereniging geeft bedrijven die de vereniging willen steunen de mogelijkheid door middel
van een bedrijfslidmaatschap à 500 kr per jaar. Deze bedrijfsleden worden zichtbaar gemaakt
op onze webpagina. Op het moment heeft de vereniging geen bedrijfsleden.

Göteborg, 10 maart 2011
Het bestuur
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