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Jaarverslag van de Scandinavische Vereniging Groningen over het kalenderjaar 2016
Bestuur en leden
Het bestuur van de Scandinavische Vereniging Groningen bestond dit jaar uit Christa Nagel (dit jaar tijdens de
ALV gekozen als voorzitter), Frank Houwaard (secretaris/penningmeester), Tom Schilder en Geja Staal.
Janke Klok heeft zich wegens drukke bezigheden in het buitenland teruggetrokken als bestuurslid.
Het aantal leden aan het eind van 2016 bedroeg 96, waarmee de daling in ledental tot staan gebracht is. Vijf
leden beëindigden dit jaar hun lidmaatschap. Een succesvolle actie tijdens de Zweedse kerstmarkt in Groningen
leverde 17 nieuwe leden op en enkele niet-leden die onze lezingen bezochten zijn ook lid geworden. In januari
overleed ons lid Edzard Domela Nieuwenhuis, in oktober ons lid-van-het-eerste-uur Lammert Datema.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2016 in vergadering bijeen op 27 januari, 21 april, 23 september, 7 november en
28 november. Verder werd er overlegd en werden er afspraken gemaakt via e-mail en telefoon.
Op 25 mei werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Humanistisch Centrum Groningen, op deze
vergadering waren echter slechts zeven leden aanwezig.
Georganiseerde lezingen en andere activiteiten [aantal bezoekers, leden+niet-leden]
1 maart
Linnaeus als etnograaf van de Samische cultuur, door Nellejet Zorgdrager [5+3]
11 april
Voorwerpen uit de Vikingtijd, door Thomas Kamphuis [11+2]
25 mei
Film ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’, na afloop van de ALV [7+1]
13 oktober
Natuursteen, door Rolf de Weijs [11+4]
15 november
Astrid Lindgrens Oorlogsdagboek 1939-1945, door Janny Middelbeek [10+4]
De meeste activiteiten vonden plaats in het Harmoniegebouw, waar wij ook dit jaar met welwillende
medewerking van de Rijksuniversiteit onze avonden konden houden. De ALV met filmvoorstelling hielden we in
het Humanistisch Centrum. Naast de reguliere lezingenavonden hebben we dit jaar aangehaakt bij door
anderen georganiseerde activiteiten, waar we onze leden een korting op de toegangsprijs aanboden: een lezing
door de Noorse schrijver Karl Ove Knausgaard in de Der Aa-kerk te Groningen op 17 januari [10+3] en een
optreden van de Zweedse troubadour Hans Alerstedt in het Waarhuis te Aduarderzijl op 19 november [4].
Samenwerking
De Scandinavische Vereniging Groningen streeft er naar zoveel mogelijk samen te werken met organisaties met
vergelijkbare doelstellingen. Dit jaar is helaas het niet gelukt de banden met de Zweeds-Nederlandse Vereniging
aan te halen, ondanks onze pogingen contacten te leggen met de noordelijke leden van deze vereniging. Ook
met de Vereniging Nederland-Noorwegen is het dit jaar niet tot gezamenlijke projecten gekomen.
Publiciteit
De website van de Scandinavische Vereniging Groningen is dit jaar helaas door veroudering buiten bedrijf
geraakt. Via Facebook en Twitter konden we wel onze activiteiten bekend maken. Ook is er enkele keren een
berichtje in de Groninger Gezinsbode opgenomen. In maart verscheen een nummer van ons verenigingsblad
Futhark. Op 10 en 11 december is de vereniging met een kraam aanwezig geweest op de Zweedse Kerstmarkt
in de oude suikerfabriek in Groningen. Hiermee hebben wij ons bestaan aan een groot aantal bezoekers kunnen
tonen, wat resulteerde in een aantal nieuwe leden en de verkoop van een deel van onze boekenvoorraad. Ter
gelegenheid van deze markt hebben wij nieuw promotiemateriaal laten maken (flyers, banner), dat we ook de
volgende jaren kunnen gebruiken om onze vereniging beter zichtbaar te maken.

