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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Scandinavische 
Vereniging Groningen, gehouden op 17 mei 2017 in het Harmoniegebouw  
van de Rijksuniversiteit Groningen, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 te Groningen 
 
Aanwezig: Petra Broomans, Toon Garritsen, Berte Phia Hogendoorn, Frank Houwaard, Christa 
Nagel, Tom Schilder, Geja Staal, Reint Staal, Rolf de Weijs, Nellejet Zorgdrager 
Bericht van verhindering: Albertien Klunder, Theo Koning, Lucy Pijttersen, Bart Storm, Baukje 
Tamminga, Kikki Vos, Jellard Vos, Janny de Weijs 
 
1. Opening. SVG-voorzitter Christa Nagel opent de vergadering om 19:30 uur. 

 
2. Notulen vorige ALV. Het verslag van de ALV van 25 mei 2016 wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van punt twee benadrukt Petra Broomans dat zij behalve 
universiteitsmedewerker ook lid is van de verenging en dat de universiteit de SVG waar 
mogelijk zal blijven steunen. Voor volgend jaar stelt zij voor de afdeling Zweeds van de 
RUG voor de SVG te laten vertellen over de gang van zaken daar. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. Er zijn per email acht afmeldingen voor deze 
vergadering ontvangen. Verder zijn er geen ingekomen stukken. 
 

4. Jaarverslag. Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 2016, dat een beknopt 
overzicht geeft van wat er het afgelopen jaar is gebeurd, wordt goedgekeurd. 
Christa geeft een korte toelichting op onze deelname aan de Zweedse Kerstmarkt: het 
was een positieve ervaring, we hebben met veel mensen over onze (meestal niet 
bekende) vereniging kunnen praten en 15 nieuwe leden kunnen verwelkomen. 
Consequentie was wel, dat we vorig jaar geen traditionele decemberbijeenkomst hebben 
gehouden, omdat de beschikbare menskracht maar één keer ingezet kan worden. 
 

5. Financieel jaaroverzicht. Na een korte toelichting wordt het financiële jaarverslag over 
2016 door de vergadering goedgekeurd. Op de begroting voor 2017 is een post voor de 
website opgenomen, we hopen dat deze binnen enkele maanden operationeel kan zijn. 
Ook dit jaar streven we naar een nummer van Futhark, zoals uit de begroting blijkt. 
 

6. Kascommissie. De leden van de kascommissie 2016, Toon Garritsen en Janny de Weijs, 
delen mee dat zij de financiële stukken hebben gecontroleerd en daarin geen 
onregelmatigheden hebben geconstateerd. Zij hebben de penningmeester enkele 
suggesties gedaan om het financiële overzicht inzichtelijker te maken. Ook stellen zij voor 
over te gaan op internet-bankieren, hoewel dit extra kosten met zich mee brengt. De 
vergadering gaat vervolgens akkoord met het verslag en met het verlenen van decharge 
aan de penningmeester en daarmee aan het gehele bestuur. 
 



7. Bestuurssamenstelling. Christa Nagel is volgens rooster aftredend. Zij stelt zich opnieuw 
beschikbaar en wordt bij acclamatie herkozen. Het bestuur vindt uitbreiding wenselijk, 
maar heeft nog geen leden gevonden die zich bij het bestuur willen voegen. Komend jaar 
zal opnieuw geprobeerd worden mensen te vinden, misschien wil men zich voor een 
kortere periode en voor een bepaalde taak inzetten voor de vereniging. 
 

8. Benoeming kascommissie. Voor 2017 zal de kascommissie bestaan uit Janny de Weijs en 
Nellejet Zorgdrager, met als reservelid Berthe Phia Hoogendoorn. 
 

9. Activiteiten. De aanwezige leden zijn tevreden over de variëteit aan lezingen in het 
afgelopen jaar. Ideeën en suggesties voor verenigingsactiviteiten blijven altijd welkom. 
Petra Broomans stelt voor de geschiedenis van de vereniging te boek te laten stellen. 
Christa Nagel antwoordt op een vraag over samenwerking met andere verenigingen, dat 
contacten vaak na enige tijd weer stranden, maar dat we open blijven staan voor 
samenwerking met bijvoorbeeld de Zweeds-Nederlandse Vereniging (speciaal met de 
leden uit het noorden, waarvoor de landelijke vereniging weinig organiseert) en de 
Vereniging Nederland-Noorwegen (die geen afdeling voor Noord-Nederland meer heeft). 
Ideeën-uitwisseling met de Scandinavische verenigingen in Fryslân en Twente vindt wel 
plaats. Uit giften en nalatenschappen heeft de SVG een aanzienlijke hoeveelheid boeken 
verkregen. Deze zullen ook in de toekomst onder de leden worden uitgedeeld of verkocht 
op markten (of via marktplaats?). Een suggestie is, om de Zeemanskerken in Rotterdam te 
benaderen en te vragen of er daar belangstelling is voor Scandinavische boeken. 
 

10. Rondvraag en sluiting. Er zijn geen opmerkingen meer voor de rondvraag. De vergadering 
wordt om 20:15 gesloten. Nellejet Zorgdrager houdt een enthousiast pleidooi voor de 
Zweedse film ‘Sami Blood’ die op dit moment in de bioscoop draait. 
 
Na een korte pauze houdt Arend Elias Oostindiër een boeiend verhaal over ‘Echo’s van 
een geschreven stem: de middeleeuwse vertaling van Amicus et Amelius in de tekstuele 
cultuur van IJsland en West-Europa’. 
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Jaarverslag van de Scandinavische Vereniging Groningen over het kalenderjaar 2017 
 
Bestuur en leden 
Het bestuur van de Scandinavische Vereniging Groningen bestond dit jaar onveranderd uit Christa Nagel 
(voorzitter), Frank Houwaard (secretaris/penningmeester), Tom Schilder en Geja Staal. Onze oud-voorzitter 
Anders Bay promoveerde in juni in Amsterdam, het bestuur was bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door 
Tom Schilder. In november bezocht het bestuur de markt Scandinavië XL in Nijkerk, waar nuttige contacten zijn 
gelegd met andere in Scandinavië geïnteresseerde mensen en organisaties.  
 
Het aantal leden aan het eind van 2017 bedroeg 95, vrijwel gelijk aan het ledenaantal van een jaar eerder. Zes 
leden beëindigden dit jaar hun lidmaatschap, om verschillende redenen, maar toch vooral omdat zij zich 
minder bij de vereniging betrokken voelden. Dit jaar overleden onze trouwe leden Berend van Goor en Kees 
van Dongen. We mochtenn vijf nieuwe leden begroeten, vaak na een eerste kennismaking op een 
lezingenavond. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur kwam in 2017 in vergadering bijeen op 1 maart, 14 juni en 11 oktober. Verder werd er overlegd en 
werden er afspraken gemaakt via whatsapp, e-mail en telefoon. 
Op 17 mei werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit, op 
deze vergadering waren tien leden aanwezig.  
 
Georganiseerde lezingen en andere activiteiten [aantal bezoekers] 
16 januari De film ‘Så ock på jorden’, met inleiding door Hans van Seventer [22] 
28 februari Scandinavische mythologie, een bron van inspiratie, door Lucy Pijttersen [28] 
17 mei De middeleeuwse vertaling van Amicus et Amelius, door Arend Elias Oostindiër [10] 
10 oktober De ijzerwinning in Zweden en de verplaatsing van Kiruna, door Bob Verschoor [30] 
6 november Finland als inspiratiebron, door Thijs Feuth [38] 
7 december De film ‘Het Kautokeino-oproer’,  met inleiding door Nellejet Zorgdrager [22] 
 
De meeste activiteiten vonden plaats in het Harmoniegebouw, waar wij ook dit jaar met welwillende 
medewerking van de Rijksuniversiteit onze avonden konden houden. Voor de film in januari kozen we voor 
Salmagundi’s aan de Oosterhamrikkade, een gezellig café en eethuis. Naast de reguliere lezingenavonden 
hebben we ook dit jaar gepoogd iets anders te organiseren, ditmaal een bezoek aan een openluchtconcert 
gecombineerd met een spelletje kubb. Helaas kwamen er zeer weinig leden naar deze activiteit [3]. 
  
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 opnieuw in de lucht gekomen, voorlopig met 
een beperkt aanbod. We hopen het komend jaar de site veder te vullen. Via Facebook en Twitter konden we 
ook weer onze activiteiten bekend maken. De vorig jaar gemaakte flyer hebben we ook dit jaar zoveel mogelijk 
verspreid. Ook is er enkele keren een berichtje in de Groninger Gezinsbode opgenomen. In december 
verscheen het 16e nummer van ons verenigingsblad Futhark.  
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Balans per 31 december 2017 
Debet   31-12-16   31-12-17  Credit   31-12-16    31-12-17 
Betaalrekening € 1.027,40 €  1.230,37  Kapitaal € 3.737,83 

 

 € 3709,78 
Spaarrekening € 3.241,53 €  3.248,86  Gift Nyström     €   238,35 
Debiteuren        Overschot portret  €    531,10  €   531,10 
       
Totaal € 4.268,93  € 4.479,23   Totaal  € 4.268,93 € 4.479,23 

 
Rekening 2017        
Inkomsten    begroting    realisatie  Uitgaven     begroting    realisatie 
Contributies   €  1.200,00    €  960,00  Administratie    €      50,00   €      44,20 
Gift      €  238,35  Bank, porto    €    220,00   €    319,21 
Rente   €      10,00    €      7,33  Lezingen    €    750,00   €    667,25 
Entree   €      90,00    €  292,50  Publiciteit    €    420,00   €    136,22 
Verkoop        €    75,00  Abonnementen    €      20,00   €      23,50 
      Diversen    €      20,00   €      72,50 
     Lief en leed    €      20,00   €      55,00 
Totaal   € 1.300,00  € 1.573,18      € 1.500,00   € 1.317,88 
 
Begroting 2018        
Inkomsten     Uitgaven    
Contributies   € 1.180,00   Administratie     €      50,00  
Rente   €        5,00   Bank     €    110,00  
Entree   €    150,00   Porto     €      50,00  
Verkoop   €      25,00   Lezingen     €    800,00  
     Publiciteit Futhark     €      50,00  
     Publiciteit Website     €    150,00  
     Abonnementen     €      25,00  
     Lief en leed     €      50,00  
     Bestuurskosten     €      75,00  
Totaal   € 1.360,00        € 1.360,00  
 

Exploitatierekening 2017                                       Scandinavische Vereniging Groningen 
Inkomsten   Uitgaven  
Contributies    €     960,00  Administratie       €     44,20 
Rente spaarrekening    €         7,33  Bankkosten       €   104,81 
Entreegeld    €     292,50  Porto       €   214,40 
Verkoop boeken    €       75,00  Activiteiten en lezingen       €   667,25 
Gift Nyström    €     238,35  Publiciteit       €   136,22 
       Futhark           € 46,80           
       Website           € 89,42  
   Abonnement Nordic       €     23,50 
    Lief en leed       €     55,00 
   Bestuurskosten       €     72,50 
     
   Saldo       €   255,30 
     
Totaal     € 1.573,18  Totaal      € 1.573,18 
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