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 VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN 
 

Jaarverslag 2015 bestuur 

 

Bestuurssamenstelling  

Op 1 januari 2015 bestond het bestuur uit: 

Voorzitter     Jan van de Bunt  
Penningmeester/ ledenadministratie  Ben Sleijster 
Secretaris     vacant 
Public Relations     vacant 
Lid / vertegenwoordiger KL   Sissel de Vries-Skjøthaug 
Regiocoördinatoren: 
Noord Nederland    Carla Joustra 
Noord-Holland noord    IJsbrand Bruijn  
Utrecht Noord-Holland zuid   Puck de Beet 
Zuid Nederland    Alexander van Hoboken 
Zuid-Holland en Zeeland   vacant 
Oost Nederland     vacant 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2015 werd Alexander van Hoboken 
benoemd tot voorzitter, Leo van der Torre tot penningmeester, Wiet Werring tot 
Regiocoördinator Noord-Holland-Noord en Jacques Groenendijk tot buitengewoon 
bestuurslid/adviseur. 
 
Vergaderingen Landelijk bestuur 

In 2015 heeft het landelijk bestuur 6x vergaderd:  
op 14 februari en 21 maart in de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam 
op 11 april in Nijmegen bij Alexander van Hoboken thuis,  
op 11 mei in Diemen bij Puck de Beet thuis,  
op 4 oktober en 29 november in de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam 
 
Daarnaast organiseerde de Vereniging Nederland-Noorwegen op 28 maart de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Deze vond plaats in de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam en werd 
gevolgd door een presentatie-voor-de-vuist-weg door Carla Joustra en Alexander van 
Hoboken over het Olavspad. 
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Activiteiten 
 
In Zuid-Nederland zijn er in 2015 3 activiteiten georganiseerd, steeds in Wijkcentrum De 
Stolp in 's-Hertogenbosch. De onderwerpen waren zeer uiteenlopend: een 
multimediapresentatie met als thema licht-kleuren-vormen in Noorwegen door Chris 
Stenger, een lezing over rotstekeningen in Bohuslän door Ellen Meijer en een presentatie 
over Pelgrimeren in Noorwegen door Ria Warmerdam, Carla Joustra en Alexander van 
Hoboken. Deze laatste presentatie is ook in de regio's Noord-Nederland en Noord-Holland-
Noord gehouden. 
 
In Noord-Nederland konden ook 3 activiteiten bezocht worden. Er was een lezing over 
Doorsteek Spitsbergen door Jack Kauw, Robert-Jan Swinkels nam ons mee naar Lapland en 
de presentatie over Pelgrimeren in Noorwegen werd hier gehouden. Dit alles steeds in het 
Scandinavisch Dorp te Eelderwolde. 
 
In de regio Utrecht/Noord-Holland-Zuid vonden 4 activiteiten plaats.  We hoorden en zagen 
in Baarn over een reis per caravan door Noorwegen en oude bekende Robert-Jan Swinkels 
kwam er een lezing verzorgen over één van zijn reizen. In het najaar was er een 
buitenactiviteit in Amsterdam: een Noorse wandeling door Amsterdam met Jeannet Appelo. 
Tot slot kwam Marjan Spijkers in Baarn vertellen over het Noorderlicht. 
 
In Noord-Holland-Noord werden maar liefst 5 activiteiten georganiseerd, waarvan één 
buitenactiviteit in Edam. Er waren foto- en videopresentaties over het hoge Noorden van 
Noorwegen door Petra Kunst en over een Rondreis door Zuidwest-Noorwegen door Theo 
Koeten. Fred Geers nam ons mee naar de Faröer, Nellejet Zorgdrager vertelde ons over het 
Kautokeino oproer. 
 
Er was afgesproken dit jaar geen landelijke activiteit te organiseren. Dit vanwege het  
overgangsjaar m.b.t. bestuursstructuur, het feit dat de Werkgroep Landelijke Activiteiten is 
opgehouden te bestaan en de penibele financiële situatie. Toch was er een unieke kans die 
we niet voorbij hebben laten gaan. Op 18 oktober brachten ruim 100 leden van de 
verenigingen Nederland-Noorwegen en Nederland-Finland een bezoek aan de 
tentoonstelling Munch : Van Gogh in het Van Gogh Museum te Amsterdam. 
Hoofdconservator van het museum, Edwin Becker, gaf op boeiende wijze uitleg over deze 
tentoonstelling, waarna de aanwezigen op eigen gelegenheid het museum konden 
bezoeken. 
 
Beurzen en presentaties 
In 2015 heeft de vereniging ‘acte de présence’ gegeven tijdens de Emigratiebeurs in Houten 
op 7 en 8 februari en op de Toeristendag in de Noorse Zeemanskerk te Rotterdam op 28 
februari. Vanwege het gebrek aan financiële ruimte is besloten pas in 2016 weer deel te 
nemen aan beurzen. 
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Overgangsjaar voor vereniging en bestuur 
Terugblikkend kunnen we constateren dat in 2015 een nieuwe koers is ingezet, waarin de 
volgende 5 thema's belangrijk waren en als een rode draad door alle bestuursvergaderingen 
liepen: 
 
1. Overleven als vereniging 
2. Verbeteren van de financiële situatie 
3. Werven van nieuwe mensen voor bestuursfuncties en andere belangrijke posten 
4. Ontwikkeling van een nieuwe structuur: van regionaal naar landelijk 
5. Ontwikkeling van een nieuw bestuursmodel 
 
Het zij duidelijk dat de punten 2 t/m 5 bijdragen aan punt 1. 
 
1. Overleven als vereniging 
Begin 2015 geraakte de Vereniging in zwaar weer door enerzijds een verre van rooskleurige 
financiële situatie en anderzijds het onverwachte aftreden van voorzitter en secretaris; 
laatstgenoemde al na de ALV in 2014. Tegelijkertijd werd het penningmeesterschap 
overgedragen aan een nieuwe penningmeester. Daar kwam nog bij dat de beoogde nieuwe 
secretaris om persoonlijke redenen niet kon aantreden. Er werd gevreesd voor het 
voortbestaan van onze Vereniging.  
 
De overgebleven bestuursleden hebben de schouders eronder gezet en dat is de reden dat 
de Vereniging in 2016 opnieuw een Algemene Ledenvergadering kan houden.  
We zijn er nog! De Vereniging Nederland-Noorwegen is veel te mooi en te zinvol om 
verloren te laten gaan. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet vanzelf is gegaan en dat er veel tijd 
en inzet voor nodig was. 
 
2. Het verbeteren van de financiële situatie 
Op twee manieren heeft de Vereniging Nederland-Noorwegen maatregelen getroffen om 
haar zorgelijke financiële situatie om te buigen naar een positievere balans: door het 
terugdringen van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten.  
 
Wat is er gedaan om de uitgaven terug te dringen? 
x De opmaak en het drukken van Kontaktlinjen zijn ondergebracht bij een nieuwe drukker 

en het aantal extra exemplaren is verlaagd. 
x De kosten voor bestuursvergaderingen worden beperkt doordat bestuursleden zo 

goedkoop mogelijk reizen en de nieuwgekozen, gastvrije vergaderlocatie niet duur is. 
x Alle bestuursleden en vrijwilligers letten op de kleintjes. 

 
Hoe werden in de inkomsten verhoogd? 
Tijdens de ALV van 2015 werd een contributieverhoging vastgesteld.  
Een eerste stap is gezet naar een tariefverhoging voor advertenties en een nieuw redactielid 
van Kontaktlinjen, Jeroen Kat, richt zich speciaal op bestaande en nieuwe adverteerders. 
 
Onze penningmeester zet tijdens de ALV uiteen wat de resultaten van deze maatregelen zijn. 
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3. Het werven van nieuwe bestuursleden en andere vrijwilligers 
Begin 2015 vielen er gaten in de bezetting van het bestuur. Daarnaast waren er reguliere 
wisselingen. Ook voor andere belangrijke posten werden nieuwe mensen gezocht. 
Tijdens de ALV van 2015 werd het bestuur versterkt. Alexander van Hoboken werd benoemd 
tot voorzitter, Leo van der Torre tot penningmeester, Wiet Werring tot Regiocoördinator 
Noord-Holland-Noord en Jacques Groenendijk tot buitengewoon bestuurslid/adviseur. 
 
Bert Elzinga en Nieke Grozema werden tijdens de ALV van 2015 voorgesteld als nieuwe 
webmasters. Zij geven onze Vereniging ook op digitale wijze een gezicht door het bijhouden 
van de website en de facebookpagina, waarover we veel enthousiaste reacties ontvangen. 
 
Daarna waren er nog altijd vacatures in het bestuur. Na een nieuwe oproep in Kontaktlinjen 
meldden zich twee kandidaten. Ineke Langelaar en Caroline Geldtmeijer zijn vanaf de 
bestuursvergadering in oktober actief als kandidaat-bestuurslid, Ineke voor Media/PR en 
Caroline voor de functie van secretaris. Zij worden vandaag voorgedragen voor benoeming. 
Hiermee kwam de bezetting van het bestuur op beduidend voller sterkte. We zijn bijna waar 
we willen zijn. Helaas nog niet helemaal, want er is een vacature voor Regionalisatie. 
Bovendien zijn nieuwe vrijwilligers nog altijd heel hard nodig!  
 
4. De ontwikkeling van een nieuwe structuur: van regionaal naar landelijk 
Onze mensen in de regio's verzetten veel en waardevol werk. Er worden activiteiten 
georganiseerd waar veel leden en ook in toenemende mate niet-leden van profiteren en van 
genieten. Gaandeweg werd echter duidelijk dat de bestaande structuur met regio's als 
zelfstandige units onder een landelijk bestuur niet optimaal werkte. Ook vanwege de 
noodzaak om op financieel gebied zaken anders te gaan doen, heeft het bestuur gekozen 
voor een nieuwe structuur, waarin de lijnen korter zijn en de financiën centraal geregeld 
worden. Sommige activiteiten worden achtereenvolgens in verschillende regio's 
georganiseerd, hetgeen de kosten verlaagt. 
In de nieuwe structuur blijven de regiocoördinatoren in functie, maar zij maken geen deel 
meer uit van het bestuur. Vrijwilligers blijven even belangrijk als voorheen. Zij kunnen hun 
voordeel doen met samenwerking tussen regio's. Zoals altijd al het geval was, kunnen leden 
activiteiten op verschillende plaatsen in het land bijwonen; zij worden daarin niet beperkt 
tot de regio waar ze wonen. 
In het nieuwe bestuursmodel is er een bestuurslid Regionalisatie en een bestuurslid 
Activiteiten, waarbij het bestuurslid Regionalisatie het aanspreekpunt is voor de vrijwilligers 
overal in het land en het bestuurslid Activiteiten de leiding heeft over de 
activiteitenplanning. Beide bestuursleden werken veel samen, omdat hun takenpakket volop 
raakvlakken heeft. 
 
5. De ontwikkeling van een nieuw bestuursmodel 
Alexander van Hoboken en Jacques Groenendijk hebben een nieuw bestuursmodel 
ontwikkeld, waarin tot uiting komt dat de taken en verantwoordelijkheden binnen het 
bestuur op een andere manier dan voorheen verdeeld worden. Hierdoor ontstaan duidelijke 
en korte lijnen in communicatie, hetgeen het bestuur slagvaardiger maakt. In verschillende 
bestuursvergaderingen is aan dit model nog verder geschaafd. 
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Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris, blijft bestaan.  
Nieuw is het bestuurslid Noorse relaties. Deze functionaris onderhoudt en bevordert de 
contacten met Noorse instanties in Nederland of Noorwegen. 
De regiocoördinatoren maken geen deel meer uit van het bestuur nieuwe stijl. De 
bestuursleden Regionalisatie en Activiteiten zijn binnen het bestuur verantwoordelijk voor 
dit aandachtsgebied. 
Een andere nieuwe bestuursfunctie is die voor Media en PR. Dit bestuurslid is 
verantwoordelijk voor de promotie van onze Vereniging en vormt het aanspreekpunt voor 
de redactie van Kontaktlinjen en de webmasters.  
Op 30 april 2016 legt het bestuur dit nieuwe bestuursmodel ter goed keuring aan de 
Algemene Ledenvergadering voor. 
 
 
 
 
Het Landelijk bestuur van de Vereniging Nederland-Noorwegen, namens deze, 
 
 
 
Alexander van Hoboken    Caroline Geldtmeijer 
voorzitter      (kandidaat) secretaris 
 
 
 
Prinsenbeek, 27-04-2016 

 


