SVENSK-NEDERLÄNDSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Svensk-Nederländska Föreningen i Göteborg avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende år 2014.
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 medlemmar: barnfamiljer, ensamstående, företagare,
studenter och pensionärer. Medlemmarna är såväl svenska som nederländska medborgare, nyinflyttade eller helt etablerade i det svenska samhället. Det har varit styrelsens målsättning att
arrangera så varierande medlemsaktiviteter som möjligt för att tillgodose de olika önskemål
och förväntningar som dessa olika kategorier kan ha. Under året har 14 olika medlemsaktiviteter genomförts.
Föreningens skyddspatron Nederländernas konsul Håkan Friberg har visat stort intresse för
föreningens verksamhet och aktivt deltagit i flera av aktiviteterna.
Under 2014 firades 400-årsjubileum för svensk-nederländska diplomatiska förbindelser. Ambassaden och konsulatet har inbjudit föreningens medlemmar till en mottagning, middag och
ett seminarium/konferens.
Under 2014 har inget samarbete med Dutch Chamber West Sweden ägt rum. Dutch Chamber
of Commerce i Stockholm har dock regelbundet skickat inbjudningar till event till ordföranden.
STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014
Den 16 februari 2014 hölls årsmöte på Språkcaféet, Esperantoplatsen 1. Totalt deltog 18 medlemmar (inklusive styrelse och revisorer) i årsmötet och i samkvämet efter avslutade förhandlingar.
Styrelse för 2014 valdes med följande sammanställning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

Till revisorer valdes Peter Lakwijk och Anja Allwood.
Till valberedning valdes Anja Allwood och Michiel Hoetmer.
Årsavgiften fastställdes oförändrad till SEK120:- per person och SEK200:- per familj.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten och därutöver en extra sammankomst
utan protokoll. Styrelsen genomför en stor del av sitt arbete via mail.

MEDLEMSAKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014:
Verksamhetsåret 2014 startade traditionsenligt med en nyårscocktail i januari.
Årsmötet i februari ägde rum på Språkcaféet och kombinerades med trevlig samvaro.
I februari åkte 18 föreningsmedlemmar skridsko i Ruddalen.
I april samlades de yngsta medlemmarna och deras föräldrar för påskäggsletning på €H-gården
på Hisingen.
I april arrangerade föreningen en bussresa till trandansen vid Hornborgasjön i Västergötland.
Ca 30 deltagare. I resan ingick även besök i Skara domkyrka och museum.
Konsulatet inbjöd traditionsenligt föreningens medlemmar till Koningsdagmottagning på Restaurang Het Amsterdammertje. Firandet avslutades med middag.
Den årliga långpromenaden ägde rum i maj. Denna gång var målet Gunnebo slott.
Årets sommarfest firades i år med en båtresa till Älvsborgs fästning, där vi följde en guidad
rundtur, åt lunch och därefter utforskades fästningsön på egen hand.
I oktober samlades föreningsmedlemmar på Het Amsterdammertje för att fira Leidens ontzet
med en traditionell måltid.
Den traditionella Sint Nicolaasfesten i Backa Folkets Hus firades den 7 december lockade i år
ca 100deltagare. Festen var som vanligt mycket lyckad.
Föreningen har en läsecirkel med ca 10 deltagare som träffas regelbundet.
Varje tisdag kl 18-20 är det drop-in fikakväll på Språkcafeét.
I september inbjöds föreningens medlemmar till Nederländska biblioteket vid Göteborgsd universitet för att gratis ta med sig böcker ut biblioteket. Anledningen var att ämnet är nedlagt vid
universitetet och det finns inte längre plats för de ca 4000 böckerna.
ÖVERSIKT FÖRENINGSAKTIVITETER 2014
12 jan
17 feb
22 feb
6 april
13 april
27 april
27 april
18 maj
11 juni
8 aug
9 sept
24 sept
3 okt
19 nov
7 dec

Nyårscocktail på Bohusgatan
Årsmöte med samkväm
Skridskoåkningen på Ruddalens skrinnarbana
Påskäggsletning
Bussresa till trandansen vid Hornborgasjön
Koningsdagsmottagning på ’t Amsterdammertje
Koningsdagmiddag på Restaurant ’t Amsterdammertje
Långpromenad till Gunnebo slott
Middag för att fira 400 års diplomatiska förbindelser (ambassaden/konsulatet)
Föreningsutflykt till Ålvsborgs fästning
Bokplundring i Nederländska biblioteket vid Göteborgs universitet
Seminarium/konferens med anledning av 400-årsjublieet (ambassaden/konsulatet)
Leidens ontzet med traditionsenlig måltid på 't Amsterdammertje
Sagostund på nederländska på Mölndals stadsbibliotek
Sint Nicolaasfest i Backa Folkets Hus

Aktiviteterna är mycket varierade och lockar olika många medlemmar. Styrelsen strävar efter
att ordna aktiviteter för alla kategorier medlemmar. Bussresan till Hornborgasjön, Föreningsdagen på Älvsborgs fästning och Sint Nicolaasfesten lockade flest deltagare.

INFORMATION:
Informationen till medlemmarna förmedlas via mailutskick och webbsida. Medlemmar som
inte har mail får informationen per post. Informationen till medlemmarna är alltid tvåspråkig.
MEDLEMMARNA:
Den 31 december 2014 omfattade medlemsförteckningen 84 (103) medlemsfamiljer. Om man
räknar med alla familjemedlemmar hade föreningen totalt 178 (184) medlemmar. Föreningen
har för närvarande 9 (10) hedersmedlemmar.
25 (19) medlemmar/medlemsfamiljer har avslutat sitt medlemskap genom ett skriftligt meddelande (3) eller genom att inte betala in årsavgiften för 2014 (21). En hedersmedlem har avlidit under året.
Föreningen har under året fått 6 (14) nya betalande medlemmar/medlemsfamiljer.
Föreningen ger företag som vill stötta föreningens verksamhet möjlighet att bli företagsmedlem till en årsavgift på 500 kr. Företagsmedlemmar synliggörs på hemsidan. Under 2013 hade
föreningen inga företagsmedlemmar.
Göteborg, den 22 februari 2015

Styrelsen för 2014

__________________________
Mona Arfs
ordförande

__________________________
Anna-Maria Leijen
kassör

__________________________
Job van Eldijk
sekreterare

__________________________
Erik Siebrands
ledamot

__________________________
Laura Nieuwenhuis
ledamot

__________________________
Natasja Kalmthout
ledamot

