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Voorwoord 
 
 
 
Het jaar 2008 stond in het teken van Overdracht. Halverwege het jaar is er een nieuw 
bestuur aangetreden. Jaap Post heeft 7 jaar lang een dagtaak van gemaakt om het 
voorzitterschap goed uit te oefenen. De betrokkenheid van Jaap is gelukkig zó groot 
geweest dat hij –na zijn aftreden- vrijwel met dezelfde inzet is blijven werken als adviseur 
van de VNC. Ook andere afgetreden bestuursleden (Jan Kolkman en Geert Boorsma) 
hebben dit voorbeeld gevolgd. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Ook de redactie van onze Nieuwsbrief is vernieuwd. Jarenlang heeft Wil Duynstee zich 
met veel overgave ingezet voor onze vereniging tot op hoge leeftijd toe. Wij danken haar 
ook van harte voor al hetgeen zij voor de VNC heeft gedaan. Dat is niet gering, is ons 
gebleken. Mensen als Jaap en Wil zijn niet gemakkelijk te vervangen in een organisatie. 
 
De VNC heeft het in het jaar 2008 niet gemakkelijk gehad. Net als vele verenigingen  nam 
het aantal leden verder af. De inkomsten daalden daarom ook en tot overmaat van ramp 
nam ook het aantal (regionaal) bestuursleden af. Er werden minder of zelfs geen 
activiteiten gehouden hetgeen wellicht oorzaak is van een verdere afname van het aantal 
leden. Er zijn zelfs regio’s geweest waar er zelfs geen Nieuwjaarsdiner gehouden is! “De 
groei van een koeienstaart” (naar onderen toe!) moe(s)t hoe dan ook gestopt worden! 
 
Het nieuwe bestuur kreeg daarnaast te maken met de vraag wat te doen met de 
verschillende goederen die her en der zijn opgeslagen en waarvoor zelfs opslagkosten 
betaald moe(s)t worden, naast de huisvestingskosten van ons kantoor. Bovengenoemde 
ontwikkelingen hebben uiteraard ook financiële gevolgen voor onze club 
 
Het nieuwe bestuur is met grote inzet begonnen met een Plan van Aanpak op diverse 
terreinen. De uitvoering van de verschillende plannen verloopt nog steeds, maar het tij is 
nog steeds niet gekeerd! Moge dit verslag aanleiding zijn voor velen om zich op te geven 
als vrijwilliger voor onze vereniging. “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig” kan 
ik ook hierbij zeggen. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat we met z’n allen de weg naar 
groei weer kunnen inslaan. 
 
 
Roy Ho Ten Soeng, 
voorzitter VNC  
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Hoofdstuk 1: De landelijke vereniging 

 
 

1.1 Het bestuur 
 
In het verslagjaar 2008 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Het dagelijks 
bestuur (DB) was als volgt samengesteld: 
 
Bestuur eerste helft 2008 

 Hr. Jaap Post   voorzitter tot 21 juni 2008 
 Hr. Geert Boorsma  vice-voorzitter tot 21 juni 2008 
 Hr. Hans Pilaar  secretaris tot 19 april 2008 
 Mw. Carla Oeseburg  vice-secretaris tot september 2007 
 Hr. Albert van Dam  penningmeester tot 19 april 2008 
 Hr. Ward Vermeer  bestuurslid tot 19 april 2008 
 Hr. Thijs Penders  bestuurslid 
 Mw. Lan Wang  bestuurslid 

 
Bestuur tweede helft 2008 

 Hr. Roy Ho Ten Soeng voorzitter vanaf 21 juni 2008 
 Mw. Nirmala Rambocus vice-voorzitter vanaf 29 november 2008 
 Mw. Marloes Rozing  secretaris vanaf 21 juni 2008 
 Hr. Enrico Moens  vice-secretaris vanaf 19 april 2008 
 Hr. Jetze Petter  penningmeester vanaf 19 april 2008 
 Hr. Vincent Schouten  bestuurslide vanaf 19 april 2008 
 Hr. Thijs Penders  bestuurslid 
 Mw. Lan Wang  bestuurslid 
 

 
Het dagelijks bestuur heeft in 2008 in totaal negen keer vergaderd. Driemaal werd door 
het hoofdbestuur vergaderd. Als gevolg van de verschillende bestuurswisselingen zijn er 
naast de algemene ledenvergadering op 19 april, nog twee buitengewone 
ledenvergaderingen gehouden op 21 juni en 29 november.  
 
Het hoofdsbestuur (HB) bestond in 2008 uit de volgende leden: 

 DB-leden 
 Amsterdam   hr. Michel Jong / plv. hr. Arnoud Simonis 
 Haaglanden   hr. Henk Meijer 

plv. hr. Siktjiang Thio / hr. L. van der Voort 
 Rotterdam    hr. Ed van der Veer 

plv. Hr. James Wang/ hr. Oey Toen Ping 
 Utrecht    Mw. Willy de Bruijne / plv. Ernrico Moens 
 Oost    mw. Anne-Lyse Adriani/ plv. Hr. Koos Krabbendam 
 Zuid    hr. hr. Frits Speetjens / hr. Unico van Heijkoop 

plv. Guido van Oss 
 Noord    hr. Romke Visser 

plv. hr. Fré Zuidema / mw. Marrie Plender  
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Werkgroepleden: 

   
Informatie en Documentatie:    mw. Wenny Tan 
Dienstencentrum (taalcursussen):   mw. Wil Duynstee tot 19 april 2008 

     Mw. Lan Louwé Wang vanaf 19 april 2008 
Website VNC:     hr. Henry Lie  
China Nu:      hr. Guido van Oss/plv. Hr. D. Engelhard 
    

 
In de afgelopen jaren is het vaak moeilijk geweest het HB en DB goed op elkaar af te 
stemmen en te informeren. Op 29 november 2008 is er tijdens de ledenvergadering 
meegedeeld dat voortaan elk bestuurslid één afdeling onder zijn of haar hoede zal nemen. 
Dit om de communicatie te versoepeln. Ook hebben de DB leden een duidelijke 
portefeuille waarmee ze zich bezig houden. Op deze manier is het voor de HB leden en 
leden in het algemeen makkelijker om met de juiste mensen binnen het Dagelijks Bestuur 
van de VNC te communiceren. De portefeuilles en regio’s zijn als volgt verdeeld: 
 
Bestuurslid   Afdeling  Portefeuille 
Roy    Noord   Strategische samenwerking 
Nirmala   Intern/Bureau  Chinezen in Nederland 
Jetze    Amsterdam  Cultuur, Culturele uitwisseling 
Marloes   Haaglanden  Communicate/ PR 
Enrico    Utrecht   Landbouw/ Milieu 
Thijs    Rotterdam  Gezondheid 
Lan     Oost   Taal en literatuur, onderwijs 
Vincent   Zuid   Adoptieouders 
 
 
Tijdens de ALV op 19 april heeft het bestuur een beleids- en bezinningsplan 
gepresenteerd. Dit plan heeft als kern het remotiveren en herorganiseren van de 
verschillende afdelingen, zodat er weer vaker activiteiten voor de leden in de regio’s 
kunnen worden georganiseerd. Ook zijn een aantal thema’s uit de enquete van 2007 
overgenomen als focus voor 2008-2009. Aan het eind van het jaar is er begonnen met de 
uitvoering van het beleidsplan. Het nieuwe bestuur heeft in 2008 uitgebreid gesproken met 
alle afdelingen en gaat in 2009 over tot het reorganiseren van de regio’s. Een van de 
thema’s betrof het verrichten van meer activiteiten voor de groep adoptief-ouders onder 
onze leden. Er wordt nu gesproken met een aantal partners over een landelijke activiteit in 
2009.  
 
 De externe activiteiten van het bestuur zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
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1.2 VNC-Bureau 
 
Agnes Kong Tse Lam, Ger Claessens, Willy de Bruijne en Wenny Tan-Lim hebben weer 
een druk jaar achter de rug. Hoewel er dit jaar geen verhuizng op stapel stond, was het 
met een geheel nieuw dagelijks bestuur een behoorlijke uitdaging om het DB de juiste weg 
binnen de VNC te wijzen. Het nieuwe DB heeft erg veel baat bij de enorme ervaring die de 
dames van het bureau binnen de VNC hebben. 
 
Vele e-mails en post zijn beantwoord of doorgestuurd, wat dat betreft kwam de aanschaf 
van een scanner in mei 2008 goed van pas. De VNC bibliotheek is slechts een paar keer 
bezocht. 
 
Met ingang van januari 2009 is Wenny na meer dan 20 jaar opgehouden met haar 
werkzaamheden bij VNC. In 2009 zal er op gepaste wijze afscheid van haar worden 
genomen. 
 
De kantoorbezetting is: 

 dinsdags Willy de Bruijne, zij beantwoord de binnengekomen e-mails, verzorgt en 
controleert de verhuur van de leskisten. Bemiddeling van de Chinese tijdschriften  
(28 abonnementen) wordt nog door Wenny gedaan, tot iemand het overneemt.  

 donderdags: Agnes Kong Tse Lam en Ger Claessens verzorgen de 
ledenadministratie. 

 
Werkgroep Informatie en Documentatie 
 
De  twee leskisten en één afdelingskist (deze wordt bij veel aanvragen, gecombineerd met 
leskist) zijn 31 keer verhuurd. Dat is een record! Vele schoolprojecten hadden CHINA en 
Olympische spelen als thema, Afstand was geen probleem, vervoer werd vaak via TNT 
geregeld. De lesmap voor kinderen van 4 tot 8 jaar is twee keer verhuurd. 
 
 
Werkgroep-leden 
 
Informatie en Documentatie:   mw. Wenny Tan 
Dienstencentrum (taalcursussen):  mw. Lan Louwé Wang 
Website VNC:     hr. Henry Lie  
China Nu:     hr. Guido van Oss/plv. Hr. D. Engelhard 
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1.3  Dienstencentrum en Nieuwsbrief 
 
Landelijke taalcursussen (LTC)  
In 2008 net zoals de voorgaande jaren zijn de cursussen (van 25 lessen) op twee 
plaatsen: in het centrum van het land (Nieuwegein) en in de randstad (Den Haag). De 
cursussen starten in het najaar (oktober). Onze opzet is om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken, vandaar avondcursussen (Den Haag) en dagcursussen op zaterdag 
(Nieuwegein). 
  
In Nieuwegein startten in het cursusjaar 2008 zes groepen: 
1 Basisgroepen: I met 7 cursisten (B1) 
                            
5 Gevorderden groepen: I met 6 cursisten (G1) 
                                     II met 6 cursisten (G2) 
                                     III met 6 cursisten (G3) 
                                     IV met 2 cursisten (PG1) 
     V met 1 cursisten (PG2) 
  
In den Haag startten in het cursusjaar 2008 wel weer een basisgroep daarbuiten nog 3 
groepen gevorderden. 
 
Basisgroep: met 5 cursisten (B1) 
 
Gevorderden groepen: I met 4 cursisten (G1) 
                                     II met 3 cursisten (G2) 
                                     III met 4 cursisten (G3) 
  
Naast deze cursussen wordt ook de cursus ‘Mondje Reischinees’ gegeven. Deze cursus 
bestaat uit 5 lessen. Dit jaar alleen in Utrecht werd deze cursus een maal gegeven. In Den 
Haag zijn er helaas niet voldoende aanmeldingen om de cursus te starten. In Utrecht 
waren er in totaal 8 cursisten. 
  
In totaal startten de cursussen in 2008 met 44 cursisten waarvan er 12 een basiscursus 
volgden, 32 een vervolgcursus en 8 de cursus Mondje Reischinees volgden.  
   
In 2008 hebben we een verhoging in het cursusgeld ingevoerd. i.p.v. 225 euro moet men 
255 euro betalen voor 25 lessen. VNC leden krijgen 10 euro korting. 
Cursisten die in PG1 en PG2 zitten moeten afwijkende bedrag betalen, dit zijn vooraf 
afgesproken. De docent die aan deze groep lesgeeft ontving ook lagere uur tarief.  
 
Leslokaal wijziging in Den Haag heeft ook een besparing opgeleverd.  
 
VNC – Nieuwsbrief 2008 
In 2008 heeft Wil Duynstee de redactie van de nieuwsbrief overgedragen aan Nienke 
Harmsen, die in 2008 twee edities heeft uitgegeven en is begonnen de nieuwsbrief digitaal 
in te richten en aan te passen. Eind 2008 heeft zij haar taken overgedragen aan Lian Lim, 
die samen met de redactieleden Ben Kampuis en Marloes Rozing in 2009 de nieuwsbrief 
verder zal samenstellen en uitgeven. In 2009 zal er ook gekeken worden naar de 
digitalisering en emailverzending van de nieuwsbrief. 
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1.4 Ledenontwikkeling 
 
Gedurende het jaar 2008 groeide het bestand geleidelijk aan tot een totaal van 1054, maar 
door de opzeggingen is het bestand op 1 januari 2009 gedaald tot 987. Vergeleken met 
het bestand op 1 januari 2008, is het totale aantal afgenomen met 38. Per saldo is in 2008 
zowel het aantal leden als het aantal abonnees afgenomen. 
 

Ledenadministratie VERENIGING NEDERLAND-CHINA 
 1/1/2009 1/1/2008    Nieuw  Opzeggingen 

      

Leden (L) 372 385 20 33  

Gezinsleden (GL) 121 125 7 11  

Bedrijfsleden/Donateurs (DON) 7 6 2 1  

Studentleden (SL) 1 3  2  

Buitenlandse leden (BUL) 0 2  2  

Buitenlandse gezinsleden (BGL) 2 2    

Abonnementen (AB) 388 400 17 29  

Abonnementen 
Buitenland(ABB) 11 13  2  

Bedrijfsabonnementen (BAB) 30 31 2 3  

Studentenabonnementen (SAB) 13 15 1 3  

Proefabonnementen (PAB) 12 10 25 23  

Sub totaal 957 992 74 109  

      

Voorts:      

Ruilabonnementen (RA) 4 4             

Cadeau-abonnementen (CA) 13 13 1 1  

VNC Relaties (RE) 6 6 1 1  

Nieuwsbrief-relaties (RED) 7 10  3  

      

Totaal 987 1025 76 114  

 

Per afdeling op 
7/5/2009 

           
L 

  
GL BL/DON 

  
AB  BAB  SAB 

  
SL PAB Totaal 

          

Amsterdam 93 22 1 98 5 1 1 2 223 

Haaglanden 66 21  65 6 1  1 166 

Oost 57 17  54 6 2  4  

Rotterdam 45 5 2 48 4 3  3 114 

Utrecht 39 12 3 41 2 2  2 105 

Noord 34 18  36 3 2   95 

Zuid 48 23 1 46 3 1 1 2 125 

Buitenland 1 2  11     14 

Totaal 383 120 7 399 29 12 2 14 966 
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Hoofdstuk 2  Acitviteiten van de VNC-afdelingen 
 
 

Afdeling Haaglanden  
 
Het bestuur van de afdeling Haaglanden bestond in 2008 uit: 

 Mw. H. den Hollander  voorzitter tot zomer 2008 
 Dhr. S.T. Thio   secretaris 
 Dhr. L. Van der Voort  bestuurslid 
 Mw. W.  Duynstee  penningmeester tot zomer 2008 
 Dhr. H. Meijer   lid en vertegenwoordiger van de afdeling in het HB 

 
De activiteiten van de afdeling Haaglanden stonden in 2008 op een bijzonder laag pitje. Zo 
was er voor de eerste keer in de geschiedenis van de afdeling geen jaarvergadering met 
aansluitend nieuwjaarsdiner. Voorzitter Henny den Hollander gaf te kennen zich terug te 
trekken en ook penningmeester Wil Duynstee meende dat voor haar de tijd was gekomen 
om haar kasboek dicht te klappen. Van de overgebleven drie leden was bekend dat 
(hoofdbestuurslid) Henk Meijer zijn geluk in China had gevonden en van plan was daar de 
rest van zijn leven door te brengen. Blijven over Loek van der Voort en Thio Sik Tjiang die 
nog wel bereid zijn de kar voort te trekken, maar dat alleen kunnen doen als er leden 
zullen opstaan om met hen een nieuw bestuur te vormen! In 2009 zal er gepoogd worden 
dit voor elkaar te krijgen en de afdeling nieuw leven in te blazen. 
 

Afdeling Amsterdam 
 
Bestuurssamenstelling  in het verslagjaar 2007: 

 Michel Jong  voorzitter en HB-vertegenwoordiger 
 Haixia Hu  penningmeester 
 Arnoud Simonis bestuurslid en plv.HB-vertegenwoordiger 

 
Het bestuur was in 2008 slapend: er zijn geen activiteiten georganiseerd. Eind 2008 
hebben zich de eerste gegadigden voor bestuursposities gemeld, die geïnteresseerd zijn 
het stokje over te nemen in 2009. In 2009 zal een nieuw bestuur worden gevormd en 
zullen er nieuwe activiteiten worden georganiseerd. 
 

Afdeling Noord 
 

In het verslagjaar 2008 is het bestuur als volgt samengesteld: 
 
* Hr. Romke Visser  voorzitter en afgevaardigde naar het HB. 
* Hr. Fré Zuidema  secretaris en plv. afgevaardigde naar het HB. 
* Hr. Dethmer Boels  penningmeester 
* Mw. Marrie Plender  cultureel attaché en contacten met Groninger 
     bedrijfsleven 
 
Onze jaarvergadering werd gehouden op zaterdag, 9 februari in restaurant “Lotus” te 
Paterswolde.Na deze vergadering hebben we het Jaar van de Rat op Chinese wijze 
ingeluid. Samen met een aantal leden hebben we genoten van een voortreffelijk 
Nieuwjaarsdiner. 
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Op 26 maart bezochten we met een aantal leden het Drents Museum te Assen. Na een 
interessante inleiding genoten we van het tentoongestelde terracottaleger. 
 
Door allerlei omstandigheden kwam het bestuur slechts eenmaal bijeen en wel op 7 
november, waarbij namens het hoofdbestuur de heren Roy Ho Ten Soeng en Jetze Petter 
aanwezig waren. 
Gesproken werd over de toekomst van onze afdeling en de plannen voor de komende 
jaren.Ook werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de jaarvergadering en de 
viering van het Jaar van de Buffel op 31 januari 2009. 
 
Verder waren er regelmatig contacten via internet en telefoon. 
 
Dethmer Boels verzorgde de financiële administratie en legde hierover verantwoording af 
aan het HB. 
 

Afdeling Utrecht 
 
In het verslagjaar 2008 is het bestuur als volgt samengesteld: 

 Mw. Willy de Bruijne   secretaris 
 Hr. Enrico Moens  bestuurslid 

In 2008 zijn door het gebrek aan menskracht geen regionale activiteiten ontwikkeld. In 
2009 zal er een nieuw bestuur worden gevormd. 
 

Afdeling Oost 
 
Dit jaar bestond het  bestuur (op papier) uit twee personen, te weten: 

 Koos Krabbendam 
 Anne-Lyse Adriani (afgevaardigde naar het HB) 

Door gebrek aan mankracht zijn er dit jaar geen activiteiten uitgevoerd. In 2009 zal er een 
nieuw bestuur worden gevormd. 
 
 

Afdeling Zuid  
 

In het verslagjaar 2008 is het bestuur als volgt samengesteld: 
 

 Frits Speetjens  Voorzitter, afgevaardigde naar het HB. 
 Unico van Heijkoop  Secretaris, plv.afgevaardigde naar het HB. 
 Henk Mulder  Penningmeester 
 Hannie Lieveld  Bestuurslid 
 Guido van Oss  Bestuurslid, plv.afgevaardigde naar het HB. 

 

 

Op 7 februari werd het Chinees Nieuwjaar gevierd met een diner in  het Mandarin Hotel in 
Einhoven. Voor het diner vond de jaarvergadering plaats van de Afdeling Zuid. 
 
Tijdens het diner kon men Chinese wijnen  proeven en was er de gebruikelijke loterij. 
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Ter ere van de opening van de olympische spelen in Peking op 8 augustus is er een 
bijeenkomst georganiseerd samen met de Stichting China Bridge in Oirschot. China 
Bridge is een organisatie die zich vooral toelegt op het les geven in de Chinese taal.  
   
De TV uitzending kon gezamenlijk worden gevolgd op een groot scherm. Na de officiële 
opening van de spelen, dus na het ontsteken van de Olympische vlam  was er een 
demonstratie van het berijden van dumplings, een les over het Chinese spel “GO” door 
een enthousiast beoefenaar van dit spel , een rondwandeling door Oirschot met een 
“plaatselijke gids”, tevens voorzitter van de afdeling en oud burgemeester van de mooie 
plaats Oirschot.Verder een optreden van een Chinese zangeres,die zeer romantische 
Chinese liederen ten gehore bracht.Aan het eind van de middag was er een Chinees 
buffet.         
 
Op 1 oktober werd een lezing en interview georganiseerd met Mark Leenhouts. Dit naar 
aanleiding van Leenhouts' pas verschenen boek “Chinese literatuur van nu”, Aards maar 
bevlogen. Guido van Oss, hoofdredacteur van China Nu, was de interviewer en liet ook de 
aanwezigen de kans om veel vragen te stellen. Het was dan ook een geanimeerde 
bijeenkomst. 
 
Ook deze bijeenkomst, zoals bij de Olympische spelen werd in Oirschot gehouden bij de 
familie Mertens (leden van de VNC).Zij stelden de schitterende ruimte van hun huis met 
alle voorzieningen belangeloos ter beschikking om onze activiteiten een plaats te geven.  
 

 
Afdeling Rotterdam 
  

Dit jaar bestond het  bestuur uit zes personen, te weten: 
 Ed van der Feer, voorzitter 
 Oey Toen Ping, vice-voorzitter 
 Jan Cees van Duin, secretaris 
 Frans Tuinder, penningmeester 
 James Wang, lid 
 Jaap Post, adviseur 

 
De afdeling Rotterdam heeft in 2008 een doorstart gemaakt: met een nieuw bestuur, onder 
leiding van Ed van der Feer, wordt enthousiast gewerkt aan nieuwe en ambitieuze 
jaarplannen. Nieuwe contacten worden gelegd, de VNC wordt gepromoot, aan 
bijeenkomsten wordt door bestuursleden deelgenomen en er worden georganiseerd.  
 
In de zomer van 2008 werden de Rotterdamse VNC-leden uitgenodigd voor de East-
meets-West, Maritime Art Exhibition in de Willemswerf, Boompjes 40 Rotterdam met 40 
maritieme werken van 12 Chinese talentvolle kunstenaars waaronder HeJiang uit Xitang. 
Van 16- 20 november 
 
2008 werd het bezoek vanuit de Chinese People's Association For Friendship with Foreign 
Countries (CPAFFC) ontvangen en begeleid. 
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Hoofdstuk 3  Algemene en bijzondere activiteiten 

 
 

3.1  China Nu 
De redactie van China Nu kijkt tevreden terug op 2008. De lichte stijging van het aantal 
abonnees zet zich door. De nieuwe vormgeving vanaf 2005 is alom ingeburgerd en blijft 
tot fraaie resultaten leiden, die leiden tot veel positieve reacties. 
 
Het redactieteam bestaat voor de helft uit sinologen en voor de helft uit wetenschappers 
vanuit andere studies. De koers van de redactie is steeds meer journalistiek in plaats van 
populair-wetenschappelijk. Het Olympische jaar gaf aanleiding tot meerdere artikelen 
(voorbeschouwing propaganda in Peking, Chinese sporthelden, paralympics). De Chinese 
politiek reageerde nogal eens verkrampt op de rampzalige situaties die zich in 2008 mede 
rondom de Olympische Spelen in China voordeden. Aan de kwestie  Tibet en aan een 
Nederlands-Chinese dissidente werd in China Nu ook ruim aandacht besteed. 
 
Daarnaast bevatte China Nu veel artikelen die de mooie kanten van China laten zien: 
prachtige beelden van bijvoorbeeld Chinese landschappen vanuit diverse provincies in 
onze rubriek mooi China, blijmoedige verhalen in de rubriek portret, moderne en klassieke 
kunst in de cultuurrubriek, alledaagse verhalen over het leven in Chinese steden 
(taxichauffeurs, popfestival) en het Chinese eten, een artikel waarin adoptiekinderen aan 
het woord komen en een artikel over enig kinderen in China. We slagen er aardig in een 

goede mix te vinden tussen artikelen over alle thema’s die aan China raken en over de 

Chinezen zowel daar in China als hier in Nederland. 
 
De initiatieven die in 2007-2008 leken te spelen om te komen tot commercialisering van 
het blad lijken inmiddels definitief van de baan. Een nijpend probleem blijft dat het 
vrijwilligerswerk behoorlijk zwaar op sommige redacteuren drukt, deadlines worden nogal 
eens overschreden, wat vaak op het bordje van de eind-, beeld- en hoofdredacteur 
terechtkomt. Het enthousiasme om met elkaar iedere keer weer een mooi blad te maken 
blijft, ook door de frisse nieuwe lay-out, overheersen. 

 
 

Hoofdstuk 4  Bestuursactiviteiten 
 

 

4.1 Contacten met Chinese ambassade  
 
Ook in het afgelopen jaar werden goede contacten onderhouden met de Chinese 
ambassade en in het bijzonder met de ambassadeur en de cultureel attaché. In 2008 
namen we afscheid van mevrouw ambassadeur Han Xueqin en kwam de nieuwe 
ambassadeur Zhang Jun aan in Den Haag. 
 
Het bestuur heeft acte de présence gegeven op de bijeenkomsten die door de ambassade 
werden georganiseerd.  
 
Er is regelmatig overleg met de Chinese ambassade over gezamenlijke culturele 
activiteiten. 
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4.2 Verslag bijzondere externe activiteiten in 2008 
 
Ook in 2008 was de VNC vertegenwoordigd op recepties van andere instellingen en 
organisaties en hebben bestuursleden deelgenomen aan seminars en conferenties. Mede 
omdat het bestuur bijna geheel is vernieuwd was het belangrijk om zich te presenteren in 
de Nederland-China wereld. In dit verslag worden uitsluitend een aantal activiteiten van 
meer bijzondere aard genoemd die ook voor volgende jaren van belang kunnen zijn.  
 
Optredens bestuursleden 
Voorzitter Roy Ho Ten Soeng heeft de openingstoespraak gehouden van de ACO 
conferentie in Groningen in het najaar van 2008. 
 
Cultuur 
Contacten werden in 2007 gelegd met de Seaman Foundation in Raamsdonkveer. De 
Seaman Foundation organiseert voor het jaar 2008 en overlopend in 2009 een reizende 
tentoonstelling Chinese maritieme kunst. De VNC verleende assistentie in de organisatie 
van deze tentoonstelling. Veel van onze leden zijn in 2008 en 2009 uitgenodigd om de 
openingsactiviteiten van deze tentoonstelling bij te wonen. 
 
Nieuwe thema’s 
Er zijn een aantal besprekingen gevoerd met externe organisaties over activiteiten omtrent 
adoptieouders. Dit zal in november 2009 tot een activiteit leiden. 
 
Samenwerking in Nederland 
In het afgelopen jaar hebben gesprekken plaats gevonden met de Gemeente Den Haag 
en de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden over samenwerking in het kader van 
het Confuciusinstituut in den Haag.  
 
De contacten met een aantal Chinese organisaties in Nederland werden aangehaald. In 
dat verband kunnen onder meer worden genoemd de Dragons Businessclub, de LFCON, 
het IOC, de Chinese Sportfederatie en de CPIPF. 
 
Samenwerking met China 
Een delegatie van de Shanghai International Cultural Association werd ontvangen. Met 
deze delegatie werden mogelijkheden voor verdere samenwerking besproken op het 
gebied van kunstuitwisseling.  
 
In het kader van 30 jaar vriendschap is een delegatie van VNC bestuursleden en oud-
bestuursleden afgereisd naar Nanjing in Jiangsu. 

 

 


