
 

Concept 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 11 maart 2017 
 
Aanwezig:   ca. 50 leden, inclusief de bestuursleden 
Afwezig: 
(met kennisgeving) Ed en Mirjam vd Velde, Martin Nieuwenhuizen, Douwe 

Egtberts, Rob Twiest, Jaap van Rees, Marcel Jorissen, 
 Tineke Bogchelman, Door en Guus Verleer 
Notulist:   Maria Berglund (bestuurslid) 
 

 
1. Opening ALV 
De voorzitter opent de vergadering. Per 31 december 2016 had de vereniging 864 
leden. Er zijn vele vrijwilligers (ca. 50) maar een uitbreiding van dit aantal is 
wenselijk. 
Een aantal leden is sinds de vorige ALV overleden en de VZ staat hierbij stil. 
Tevens wordt aan het begin van de vergadering afscheid genomen van Joke van 
Broekhuizen als bestuurslid (secretaris van 25-02-2014 tot 05-03-2017 en daarna tot 
heden lid van het Algemeen Bestuur. Door bijzondere, familiaire aangelegenheden 
blijft zij maar kort aanwezig. Joke krijgt een prachtig boeket aangeboden met de 
hartelijke dank van de VZ voor haar inbreng in het bestuur tijdens een aantal jaren. 
Voorts wordt stilgestaan bij het bijzondere feit dat de heer Jules Hellendoorn dit jaar 
70 jaar lid is van de vereniging. De VZ overhandigt een diploma en een tasje met wijn 
aan de heer Hellendoorn. 
 
2.Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging dat na de pauze (ca. 12.30) de 
nieuwe website aan de leden gepresenteerd gaat worden. 
 
3.Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris meldt dat er enkele afmeldingen voor de ALV zijn, o.a. van Dineke 

Bogchelman-Hoogland, die zich al wel had aangemeld. 
 
4.Vaststellen notulen van de ALV d.d. 5 maart 2016 
Tekstueel: de heer Jos Klink meldt dat zijn naam verkeerd is vermeld; moet zijn Jos 
Klink en niet Van Klink. 
Verder geen opmerkingen en de notulen worden door de leden goedgekeurd. 
  
5.Jaarverslag van het verenigingsjaar 2016 
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd. 



 
6.Rekening en verantwoording over  het verenigingsjaar 2016 
Geen opmerkingen, wordt vastgesteld.  
 
7.Verslag van de kascommissie over het verenigingsjaar 2016 
Het verslag wordt door commissielid R. Birkman voorgelezen. 
N.a.v. een  opmerking in het verslag wordt vermeld dat de verzending van de 
nieuwsbrief nu optimaal geregeld is.  
N.a.v. het verslag wordt door lid Johan gevraagd of er een bestemming is voor het 
opgebouwde kapitaal? Bijvoorbeeld een culturele bestemming? De voorzitter legt uit, 
dat zoals het nu is er bijgelegd kan worden bij de door de activiteitencommissie 
georganiseerde excursies. Voorstellen zijn echter welkom v.w.b. een mogelijke 
besteding van het opgebouwde kapitaal. Verder vraagt lid Johan of het mogelijk zou 
zijn om Zweedse mensen in Nederland te werven voor de vereniging, bij v door 
contacten met Zweedse bedrijven. Het bestuur zegt toe hier aandacht aan te zullen 
besteden. 
Vraag over de verhouding leden/toezending Sverige Kuriren – hoeveel leden krijgen 
het blad toegestuurd in relatie tot voldane contributie? De penningmeester meldt dat 
de contributiestroom in relatie tot de ledenstroom goed op orde is, dit als gevolg van 
wijzigingen in het systeem. Als voorbeeld geeft hij, dat slechts 14 leden nog niet de 
contributie voor 2017 hebben betaald. Het nieuwe systeem heeft geleid tot een 
grote/betere overzichtelijkheid. 
De adviezen van de Kascommissie (zoals in hun verslag vermeld) worden 
meegenomen. De voorzitter spreekt zijn dank  uit aan de Kascommissie en tevens 
voor het feit dat decharge aan het bestuur verleend is, hetgeen door de ALV beaamd 
wordt. 
 
8.Begroting voor het verenigingsjaar 2017 

 De penningmeester meldt volledig achter de begroting te staan. Hij legt uit dat 
het lustrum van 2015 qua financiën veel werk met zich mee heeft gebracht.  

 Er zijn vragen over het cultuurstipendium dat om de 5 jaar uitgekeerd wordt. 
Er is nog geen reservering voor het stipendium in 2020 gemaakt omdat het 
stipendium van het jaar 2015 niet uitgekeerd is (reden hiertoe is dat de 
ontvanger hiervan nog geen mogelijkheid heeft gezien het stipendium te 
besteden). Zolang dit niet gebeurd is, kan geen reservering voor een 
toekomstig stipendium gemaakt worden. Er volgt een  uitleg v.w.b. het 
stipendium: het moet gaan om cursus/opleiding in de ruimste zin van het 
woord m.b.t. een Zweeds-gerelateerde culturele uiting (textiel, muziek, dans  
enz.). De Zweedse ambassadeur is voorzitter van de stipendiumcommissie; dit 
onder leiding van Tineke Jorissen-Wedzinga. 
Vanuit de ALV (mevrouw Léons) komt het voorstel het stipendium misschien 
ook ‘andersom’ te besteden, d.w.z. voor een Zweeds iemand die zich in de 
Nederlandse cultuur wil verdiepen. De voorzitter geeft aan dit voorstel mee te 
nemen in de overwegingen van de commissie. 

 Lid Sylvia/activiteitencommissie vraag om uitleg betreffende de PM-melding 
v.w.b. de activiteitencommissie – de penningmeester legt uit dat het genoemd 
bedrag afhankelijk is van de activiteiten, of deze wel of niet winst of verlies 
opbrengen. Penningmeester geeft als voorbeeld dat de deelname aan het 
Midwinterfeest een winst van € 868 heeft opgeleverd, o.a. dankzij de grote 
inzet van een aantal leden van de ZNV alhoewel het ook anders had kunnen 



uitpakken. Hopelijk zal dit mooie resultaat zich  weer eind van het jaar 
herhalen. 

 Er is ook een vraag over het bezoek van Europaklubben uit Västerås aan 
Nederland. De voorzitter is hierover vanuit Zweden benaderd en heeft zich 
bereid verklaard deze club bij te staan met adviezen, dit in samenwerking met 
bestuurslid Maria Berglund. Een eventueel tegenbezoek zou misschien in de 
toekomst een optie zijn. I.v.m. het bezoek uit Västerås zal de vereniging niet 
met kosten geconfronteerd worden.  

 Een lid uit het Noorden, de heer Hollander reageert op de melding dat de 
vereniging in 2017 niet zal deelnemen aan de Zweedse Kerstmarkt in 
Groningen. Hij zegt bereid te zijn (met anderen) een stand te bemannen. De 
penningmeester/tevens beurscoördinator  legt uit dat de kosten (reis- en 
verblijfskosten) voor deelname te hoog zijn in relatie tot de opbrengst. De 
plannen voor 2017 zijn echter dat een gezamenlijke stand met de 
Scandinavische Vereniging Groningen gehuurd gaat worden en daarbij zou 
hulp/assistentie door leden uit het Noorden zeer op prijs gesteld worden. 
Verder meldt de heer Hollander dan hij en zijn vrouw vrijwilligers zijn bij het 
Nationaal Busmuseum. In dit museum wil men eind november/begin 
december 2017 een Scandinavische markt organiseren en hij vraagt hiervoor 
ondersteuning, bij voorbeeld in de zin van klederdrachten, ook zou een Pippi 
Langkous-verschijning gewenst zijn. Hierover zal de vereniging met de heer 
en mevrouw Hollander in contact blijven; via de leden Kerstin Thelin  en Chris 
Smekes zijn klederdrachten beschikbaar. De voorzitter wijst ook op 
samenwerking met de Scandinavische Vereniging in Groningen. Verder word 
geopperd dat een bezoek aan het busmuseum een leuke, toekomstige 
activiteit zou kunnen zijn.  
De begroting voor de activiteitencommissie wordt door de ALV akkoord 
gevonden. 

 
9.Contributie 2018 
De contributie voor het jaar 2018 blijft ongewijzigd. 
 
Pauze 
 
Ingelast agendapunt – presentatie nieuwe website 
De webmaster presenteert via een beamer de nieuwe website en licht het menu toe.  
Mogelijkheden tot gebruik worden besproken, bijv. het aanmelden voor activiteiten. 
Een wachtlijst voor de activiteiten zal te allen tijde gehandhaafd blijven (hoe dat via 
de website gaat werken moet nog uitgezocht worden). Over een eventueel forum 
voor communicatie van leden onderling zal nagedacht worden. 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit over het werk van de webmasters (Ari en 
Björn jr)! 
 
10.Benoeming van de leden van de kascommissie 
De kascommissie blijft het komend jaar ongewijzigd. Toetreding van een nieuw lid is 
gewenst; iemand die het komend jaar kan meelopen. Hiertoe zal een oproep in de 
Sverige Kuriren en de Nieuwsbrief geplaatst worden. 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor het verrichte werk. 
 
 



11.Bestuursverkiezing 
Henk Wijkhuisen wordt als nieuw lid van het bestuur voorgedragen en de ALV stemt 
in met zijn benoeming. 
Dick Duinhoven (zoals eerder op de dag Joke Broekhuizen) wordt bedankt voor zijn 
inzet in het bestuur en krijgt een mooi boeketje als blijk van waardering mee. De 
voorzitter en de penningmeester worden herbenoemd maar nu nog voor slechts één 
jaar. 
 
12.Vaststelling/aanpassing huishoudelijk reglement v.w.b. innngsmoment 
contributie 
M.i.v. 2017 is het moment van inning aangepast. Vanaf dit jaar zal de contributie in 
de vierde week van januari plaatsvinden; dit betreft de leden die met automatische 
incasso ingestemd hebben. Vroeger vond de inning pas eind maart  plaats. 
Leden,die niet met automatische incasso hebben ingestemd, krijgen in december 
bericht dat ze uiterlijk in de 4de week van januari in het komende jaar hun contributie 
moeten storten. In dit eerste jaar van verandering is het niet helemaal goed gegaan 
v.w.b. de incasso-inning,  waarvoor de penningmeester zijn excuses aanbiedt (dit 
o.a. n.a.v. een vraag van Dineke Bogchelman-Hoogland (in haar afwezigheid gesteld 
door lid Jan Matse). Afgesproken wordt dat de tekst in het Huishoudelijk Reglement 
gewijzigd zal worden in: “inning van de contributie zal in de 4de week van januari 
plaatsvinden”. 
 
13.Presentatie activiteitenprogramma 2017 en voorstellen nieuwe leden van de 
activiteitencommissie 
Na het aftreden van Douwe Egtberts is een aantal nieuw leden tot de 
activiteitencommissie toegetreden. De commissie bestaat nu uit Sylvia Schellevis 
Francien en Dirk Boer en Clara Singels. Clara zal zich voornamelijk bezig houden 
met de Nieuwsbrief (verzamelen van gegevens en de verzending ervan).  
Een overzicht van het geplande jaarprogramma wordt uitgedeeld met de mededeling 
dat per programmapunt nadere informatie, zodra beschikbaar, zal volgen. Wat nu al 
zeker vaststaat is de muziekavond op de residentie van de Zweedse ambassadeur in 
Den Haag. Deze activiteit is reeds volgeboekt maar een wachtlijst wordt gehanteerd.  
9 september a.s. is het ‘Surströmmingsfeest’ weer gepland, wordt wederom in 
Amsterdam gehouden.  
16 september: de herdenking van de Vrede van Breda (waar Zweden een grote rol 
bij speelde) staat ook vast; wordt mede door de heer en mevrouw Van Gorp 
georganiseerd.  
 
14.Instellen lustrumcommissie 2020 
De commissieleden zijn Tineke Wedzinga-Jorrissen, Marit Kramer, Marianne Johansson 

en Rob Twiest (deze laatste onder voorbehoud). Namens het bestuur zal de 
penningmeester, Louis Dirksen, tot de commissie toetreden. Deze invulling van de 
commissie wordt door de vergadering bekrachtigd.  
Tineke Wedzinga-Jorrissen vraagt de ALV om input t.b.v. de invulling van het lustrumfeest; 
wel of niet een hele dag?; kinderprogramma?; alleen een chique diner?; workshops en 
lezingen?; programma met overnachting?; inhuren van een artiest? Meedenken wordt op 
prijs gesteld, het is immers een feest voor de leden dat door de leden georganiseerd wordt! 
In verband hiermee wordt uit de ALV opgemerkt dat het teleurstellend is dat zo weinig leden 
van de vereniging ook echt voor de vereniging actief zijn. 
 
 



15.Wat verder ter tafel komt 
De voorzitter meldt dat overige Scandinavische verenigingen in Nederland samenwerking 
met ZNV zoeken, bij voorbeeld door elkaar voor de verschillende activiteiten uit te nodigen. 
Hierover zijn gesprekken gaande, als eerste stap zullen de verschillende publicaties met 
elkaar gedeeld worden. 
 

16.Rondvraag 

 Samenwerking met de Zweedse kerk in Rotterdam komt ter sprake. Uitgelegd 
wordt dat in de zomer van 2016 de in de zomer voorkomende samenwerking 
v.w.b. Zweedse feesten niet  is doorgegaan vanwege  het feit dat de kerk 
gesloten was op grond van een grootschalige renovatie. Komende zomer 
worden de feesten als vanouds weer gezamenlijk georganiseerd, informatie 
volgt.  

 Er is ook een vraag betreffende boeken/boekenleesclub. Dit zal door de 
webmaster nader  uitgezocht worden.  

 Jos Klink (redactie Sverige Kuriren) meldt namens de redactie van de 
publicatie dat een redacteur met een Zweedse achtergrond gezocht wordt. 
Voorts meldt hij dat de functies van hoofdredacteur en acquisiteur nog niet 
ingevuld zijn. V.w.b. de functie van de  hoofdredacteur is men van plan om de 
taken van de hoofdredacteur anders te beleggen door deze op te splitsen en 
over de redactieleden te verdelen. 9 april a.s. gaat de redactie hierover een 
gesprek voeren. 

 
17.Sluiting 13.30 uur 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng. 

 
 
 
 
 
  


