
    Bijlage 1 
 
 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Scandinavische Vereniging  
Groningen, gehouden op 25 mei 2016 in het Humanistisch Centrum,  
W.A. Scholtenstraat 2 te Groningen 
 
Aanwezig (presentielijst): Toon Garritsen, Berend van Goor, Berte Phia Hogendoorn, Frank Houwaard, Christa Nagel, 
Tom Schilder, Rolf de Weijs 
Bericht van verhindering: Janke Klok, Geja Staal, Bart Storm, Janny de Weijs, Nellejet Zorgdrager 
 
1. Opening. Christa Nagel opent als (waarnemend) voorzitter de vergadering om 19:40 uur. 

 
2. Notulen vorige ALV. Het verslag van de ALV van 13 mei 2015 wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van punt twee deelt Christa mee, dat er contact is met Petra Broomans 
van de universiteit; via haar kunnen de namen van studenten die eventueel een lezing 
kunnen houden aan ons worden doorgegeven. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn per email drie afmeldingen voor deze 
vergadering ontvangen. De Deense Zeemanskerk heeft laten weten dat zij streeft naar 
een nauwer contact tussen Scandinavische groepen in Nederland; we zullen ze positief 
antwoorden en vragen om nadere informatie. 
 

4. Jaarverslag. Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de opmerking over samenwerking wordt opgemerkt dat het goed is 
de bestaande, maar niet erg intensieve, contacten (met de Vereniging Nederland-
Noorwegen, de Zweeds-Nederlandse Vereniging, de Rijksuniversiteit en het SVIN) zoveel 
mogelijk in stand te houden en elkaar op de hoogte te houden van activiteiten. Leden van 
andere (landelijke) verenigingen zouden kunnen aansluiten bij onze activiteiten. Helaas is 
het aantal universitaire medewerkers Scandinavistiek sterk verminderd en lijkt van die 
kant voor ons niet veel steun meer te verwachten. 
 

5. Financieel jaaroverzicht. Na een korte toelichting door de penningmeester wordt het 
financiële jaarverslag over 2015 door de vergadering goedgekeurd. De meeste uitgaven 
betreffen de vergoedingen voor sprekers. Dankzij medewerking van de universiteit 
betalen we meestal geen zaalhuur. Het potje ‘reservering portret’ wordt weer kort 
besproken; er zijn voor een bestemming nog geen briljante ideeën ontvangen. 
 

6. Kascommissie. De leden van de kascommissie 2015, Rolf de Weijs en Toon Garritsen, 
delen mee dat zij de financiële stukken hebben gecontroleerd en daarin geen 
onregelmatigheden hebben geconstateerd. De vergadering gaat akkoord met het 
verlenen van decharge aan de penningmeester en daarmee aan het gehele bestuur. 
 

7. Bestuurssamenstelling. Janke Klok is dit jaar aftredend als bestuurslid. Zij stelt zich niet 
herkiesbaar omdat haar tegenwoordige werk in Berlijn actieve medewerking erg moeilijk 
maakt. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Christa Nagel 
tot voorzitter. Geja Staal draait al enige tijd in het bestuur mee en wordt nu officieel als 
bestuurslid benoemd. Het bestuur in 2016 bestaat dus uit Christa Nagel (voorzitter), Frank 
Houwaard (secretaris-penningmeester), Tom Schilder en Geja Staal. Er is dringend 
behoefte aan nieuwe krachten om het werk meer te kunnen verdelen, zoals het 
onderhouden van de website en het organiseren van activiteiten.  
 



8. Benoeming kascommissie. Toon Garritsen is bereid volgend jaar opnieuw in de 
kascommissie zitting te nemen. Janny de Weijs heeft laten weten beschikbaar te zijn. 
Janny en Toon worden gekozen als kascommissielid voor 2016. 
 

9. Activiteiten. De discussie over de activiteiten van de vereniging spitst zich toe op het 
teruglopende ledental (nu 74) en de mogelijkheden andere mensen aan de vereniging te 
binden. De huidige leden zijn voor het grootste deel passief lid en slechts ‘consumenten’, 
terwijl de Scandinavische Vereniging bij potentiële belangstellenden relatief onbekend is. 
In het algemeen lijkt een vereniging op zuiver ideële basis niet meer te werken.  
Enkele opties die naar voren komen voor een op meer leden gerichte aanpak : 
- zoek instanties die (commercieel) belang kunnen hebben bij onze vereniging, zoals 
 boekhandel Godert Walter, het Scandinavisch Dorp, Scandinavische bedrijven in 
 Groningen; kunnen deze bijvoorbeeld ‘vriend van de vereniging’ worden? 
- zoek naar mensen die iets met Scandinavië te maken hebben, bijvoorbeeld buitenlandse 
 studenten en (universiteits-)medewerkers die uit die landen komen. 
- vraag onze leden of ze mensen en organisaties kennen die we zouden kunnen 
 benaderen, maak van deze namen en adressen een bestandje. 
- maak een nieuwe folder en gebruik deze voor werving en promotie op bijvoorbeeld 
 Scandinavische en/of Zweedse (kerst)markten. 
- blijf actief op Facebook en probeer zo mensen aan je te binden. 
 

10. Rondvraag en sluiting. Er zijn geen vragen meer. De vergadering wordt om 20:50 
gesloten. Daarna bekijken we samen een zeer vermakelijke Zweedse film: ‘De 
honderdjarige man die uit het raam klom en verdween’. 


