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Het afgelopen jaar stond in het teken van herbezinning. Opgericht in 1977 bestaat onze
vereniging al weer 37 jaar. In de beginjaren was informatie over China schaars en niet
gemakkelijk toegankelijk. De weinige Nederlandse reizigers die het aandurfden om achter het
bamboegordijn te reizen deelden hun ervaringen met andere VNC leden. In de periode die
volgde organiseerde de VNC overal in het land lezingen en culturele activiteiten. De
Volksrepubliek zelf zette haar deuren open en gaf de vrije hand aan de krachten van de
marktwerking. In de jaren negentig heeft de VNC een belangrijke ondersteunde rol gespeeld
bij de talrijke delegaties die in Nederland kwamen kijken hoe een modern land zijn economie,
gezondheidszorg, landbouw, milieu en bestuur organiseerde.

Het waren bloeiende tijden voor de VNC. Zang en dansgroepen kwamen hier optreden,
Chinese tuinen werden aangelegd en zelfs de beroemde ijsbeelden uit Harbin vonden hun
weg naar ons kleine land aan de Noordzee. Inmiddels weet men in China net zoveel van
moderniteit als wij en is het land uitgegroeid tot de belangrijkste economische motor. Het
internet is geboren en volwassen geworden. Alle informatie is altijd en overal beschikbaar en
wie iets wil weten over China, googled even op zijn handheld device en wat je ook maar kunt
bedenken verschijnt in een fractie van een seconde op je scherm. Zelfs de taal vormt met
google translate geen serieuze barrière meer. Niemand kan met goed fatsoen nog zeggen
dat iets Chinees voor hem is.

Op academisch en economisch gebied is het aantal uitwisselingen talrijk en de banden hecht
en ook zonder bemoeienis van de VNC vinden de dansgezelschappen, de moderne kunsten,
de terracotta soldaten en de schatten van de Ming keizers hun weg hiernaartoe. Hoe kunnen
wij hier weer een rol in spelen en onze leden laten delen in het plezier? Op deze vraag heeft
het bestuur zich bezonnen en herbezonnen.

En dat deed het met nieuwe denkkracht want maar liefst vijf nieuwe leden traden toe tot het
dagelijks bestuur. We namen afscheid van Roy Ho Ten Soeng op de ledenvergadering in
december en begroetten Niek Meijer als nieuwe voorzitter. Vice voorztitter Onno Okkinga
verliet de vereniging om zijn energie aan andere projecten te besteden. Jaap van Gelder
werd penningmeester en nam het beheer van de schatkist over van Frans Tuinder. Dimitri
Woei werd bestuurslid voor ICT zaken. Mark Koning nam de rol van secretaris  over van Lian
Lim en Tik Ong werd vice secretaris. Boudewijn Poldermans breidde zijn verdiensten als
gezicht van de VNC en China deskundige verder uit. Lan Wang zette haar culturele
inspanningen voort en Bob Verburg breidde de invloedsfeer van de VNC uit naar de
overzeese gebiedsdelen als voorzitter van de China –Dutch Caribbean Friendship
Foundation (CDCFF).



Onder leiding van Niek, die in het dagelijks leven burgemeester van Zandvoort is, zijn we een 
traject van bestuurlijke vernieuwing en verjonging ingeslagen. Dit traject begon met een 
brainstormsessie die voor alle leden toegankelijk was maar waaraan vooral de acht DB-leden 
en de actieve leden van het HB ondersteund door de wijze oud-voorzitter Jaap Post aan 
deelnamen. Hier werd de basis van de VNC-belangen vastgesteld en de nieuwe koers van 
de VNC bepaald. 

Daarop volgde een HB vergadering waar besloten werd tot een eigentijdse bestuursvorm met 
een klein en slagvaardig bestuur. Plannen werden gemaakt en werkgroepen in het leven 
geroepen  om uitvoering te geven aan belangrijke aandachtsgebieden zoals het creëren van 
een digitale ontmoetingsplaats voor leden, het organiseren van een jaarlijkse activiteit, het 
aanhalen van de banden met de Chinese vriendschapsverenigingen en het aantrekken van 
jongeren.

In het kantoor in Den Haag kregen de vrijwilligers Marlene Tjon, Susan Leasa Aringaneng en 
Huub Gulickxs halverwege het jaar versterking van Caroline Hofsteden en werkten hard aan 
de ledenadministratie en de ondersteuning van diverse activiteiten.

Bob Verburg en Ing Siu Tan vertegenwoordigden met Ed van der Feer de VNC op het door 
de vriendschapsvereniging van Jiangsu georganiseerde congres over ouderenzorg. Het 
betrokken Amsterdamse lid Ing Siu Tan heeft een actieve bijdrage geleverd met haar 
presentatie over ouderenzorg in Nederland die geleid heeft tot enkele werkbezoeken en 
separate afspraken. De bijeenkomst was ook een mooie gelegenheid om de banden met de 
centrale Chinese Friendship Association aan te versterken. 

De afdeling Zuid was de meest actieve afdeling met enkele mooie activiteiten. Zo zijn zij bij 
een kunstgalerie in Den Bosch veel te weten gekomen over de historie van porselijnen 
borden door een presentatie van een kenner, hebben zij een “Tussen Kunst en Kitsch” 
bijeenkomst georganiseerd waar leden hun persoonlijke Chinese schatten op waarde konden 
laten schatten en organiseerden zij een lezing van literair vertaler Mark Leenhouts over Mo 
Yan, nobelprijswinnaar voor de literatuur in 2012.

Afdeling Haaglanden heeft een rondleiding bij de tentoonstelling over de terracotta soldaten 
in Den Haag georganiseerd. Natuurlijk hebben de afdelingen ook traditiegetrouw Chinees 
nieuw jaar gevierd met een heerlijke Chinese maaltijd.

Ook in 2013 heeft het team van vrijwilligers o.l.v. Guido van Oss en Corné Hansen weer 
bergen werk verzet zodat ons mooie verenigingsblad telkens op tijd kon blijven verschijnen.

Tot mijn spijt moet ik hier ook het besluit van de afdeling Noord vermelden om de afdeling 
wegens gebrek aan participatie op te heffen. De drie bestuursleden: Romke Visser 
(Voorzitter),Dethmer Boels (Penningmeester) en Theo de Wit (Secretaris)blijven beschikbaar 
om lopende zaken af te wikkelen en Romke Visser wordt aanspreekpunt voor de landelijke 
VNC, voor activiteiten en projecten in Noord Nederland.
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