
Verslag van de uitgestelde jaarvergadering van de Nederlands-Zweedse vereniging in 

Uppland, 6 november 2020, 19.00 uur, via Zoom 

 

Deelnemers: 

Geert Cornelis, Richard Faber, Lianne de Jonge, Jet Koopmans, Ingrid Leemans, Rianne 

Lundqvist Waninge, Elsbeth Scholtes 

 

1. Rianne opent de vergadering. 

 

2. Rianne wordt gekozen tot voorzitter van de vergadering, Elsbeth tot secretaris en Richard 

tot "justerare". 

 

3. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Secretarieel verslag. Rianne vertelt welke activiteiten onder 2019 hebben plaatsgevonden: 

de jaarvergadering, een uitje met Lennakatten (14 juli, ca 10-12 deelnemers), de 

Sinterklaasviering en een aantal etentjes. Er zijn wat mails gekomen van leden, en van een 

student op zoek naar een kamer. Ook gaf een van de leden een tip dat er Nederlandse boeken 

te koop waren bij Erikshjälpen. Er zijn zelfs een paar nieuwe leden bijgekomen op de lijst. 

Rianne is begonnen aan het samenstellen van een nieuwe zendlijst, waar op het moment 

ongeveer 20 namen op staan. Degenen die zich aanmeldden voor de lijst waren wel 

geïnteresseerd in een vorm van samenwerking, maar hadden geen tijd om lid te worden van 

een bestuur. Voor de duidelijkheid: men moet actief aangeven dat men op de nieuwe zendlijst 

wil staan, wie niets van zich laat horen, komt niet op de nieuwe lijst. Zie mail van Rianne met 

uitnodiging voor de jaarvergadering. 

 

5. Ingrid Leemans meldt dat de kontanten van de vereniging, 2180 kronen, nog steeds in het 

geldkistje bij haar thuis zitten. 

 

6. Kaskommissie. Lianne bevestigt punt 5. 

 

7. Het bestuur wordt vrijgesteld van verantwoordelijkheid. 

 

8. Opheffen van de vereniging. Het bestuur stelt voor verder te gaan als Netwerk voor 

Nederlanders, met een zendlijst van actieve leden. Voor opheffing van de vereniging is nog 

een (jaar)vergadering nodig. Sint kan men toch wel vieren, of uitgaan met Lennakatten. De 

website moet aangepast worden.We moeten onze plannen doorgeven aan NL Stockholm, en 

ons afmelden als ‘frivilligorganisation’ bij Uppsala Kommun. De Facebookgroep, waar op het 

moment Mark Veldhuis verantwoordelijk voor is (??!), kan ook aangepast worden. 

Als we alleen Netwerk zijn en geen officiële Vereniging, hoeven we geen jaarvergaderingen 

meer te organiseren en ook geen belastingaangifte meer te doen. 

 

9. Het gehele bestuur wordt herkozen: 

 

Bestuur 2020-2021: 
Rianne Waninge, voorzitter 

Ingrid Leemans, penningmeester 

Elsbeth Scholtes 

Richard Faber 

 

Roland Bol blijft kontaktpersoon op de website: http://nliuppland.jimdo.com/. 

 

10. Lianne de Jonge wordt herkozen als kascommisie, Roland Bol blijft vervanger. 

http://nliuppland.jimdo.com/


 

11. Er is geen kiescommisie meer nodig, maar wie weet duiken er tussen nu en de laatste 

vergadering (21 mei 2021) mensen op die te vinden voor een nieuwe start! 

 

12. Er zijn geen activiteiten geweest in 2020, met uitzondering van deze jaarvergadering. De 

Sintviering kan vanwege corona uiteraard niet doorgaan, maar de sintkleding kan geleend 

worden (het meeste is bij Rianne): wie het eerst komt ...! 

 

13. Overige vragen: 

Met het overgebleven geld kunnen we alsnog een baard aanschaffen (nu vrij zinloos, maar 

volgend jaar na de opheffing is geen probleem). Het laatste restje geld kunnen we 

bijvoorbeeeld aan Stadsmissionen of aan het Rode Kruis schenken, of aan een ander goed 

doel.  

Ingrid hoopt dat we elkaar op de een of andere manier blijven ontmoeten, ze wil ook graag 

nog een afscheidsfeest! 

 

Volgende vergadering: vrijdag 21 mei, 19.00 uur. De uitnodiging voor deze vergadering 

wordt alleen gestuurd naar de mensen op de nieuwe zendlijst. We hopen ergens met z’n allen 

buiten te kunnen eten, het coronagevaar is dan vast nog geen verleden tijd. 

 

13. De voorzitter sluit de vergadering.  

 

Vänge, 7 november 2020 

 

Voorzitter    Secretaris 

 

 

 

 

Rianne Waninge   Elsbeth Scholtes 

 

‘Justerare’     

 

 

 

 

Richard Faber   


