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VNF Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland nodigt alle leden van harte uit voor de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op zondag 29 maart a.s.  
De ALV wordt gehouden in de residentie van de ambassadeur, Van Hogenhoucklaan 52, 
2596 TE Den Haag.  
Leden die de vergadering willen bijwonen, wordt verzocht zich aan te melden bij de 
secretaris (info@vnf.nu ). Dit in verband met de capaciteit van de residentie en de 
catering.  
 
De vergadering begint om 13.00 uur. De agenda is als volgt: 

1. Opening door voorzitter Rune Frants 
2. Welkomstwoord door de Ambassadeur van Finland mw Päivi Kaukoranta 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
4. Goedkeuring van de notulen van de ALV d.d. 24 maart 2019 

De notulen zullen uiterlijk op 10 maart 2020 op onze website www.vnf.nu worden geplaatst. 
5. Het Jaarverslag over 2019.  

Het jaarverslag van de secretaris zal uiterlijk op 10 maart 2020 op onze website www.vnf.nu  
worden geplaatst. 

6. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020  
7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2019 
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020 
9. Bestuurszaken 

Samenstelling bestuur: In verband met het aftreden van Rune Frants als voorzitter ontstaat 
een vacature voor een bestuurslid. Onder verwijzing naar artikel 9 van de statuten van de 
vereniging is een oproep voor nieuwe bestuursleden uitgegaan. Het bestuur stelt voor Heli 
Tervahauta tot voorzitter te benoemen.  

10. Ledenwerving en ledencontact.  
11. Activiteitenplan 2020.Voor de uitvoering hiervan is een toekomstcommissie 

benoemd, die zal bestaan uit de leden Heli Tervahauta, Mervi Lepistö en Anna 
Schoenmakers.  

12. Rondvraag en Sluiting 
13. Hapje en drankje 

 
14. Lezing 

Na het formele gedeelte van de vergadering zal om 15.00 uur een lezing gegeven worden 
over  Sevettijärvi en haar bewoners in 1958 door de camera van Ernest Dixon 
 
Ernest Dixon (oom van de spreker) kwam langs omwegen in 1951 in Sevettijärvi terecht. Hij 
raakte in de ban van de Skolt-sami, die uit het Petsamo-gebied zijn gevlucht (nu Rusland). 
Hier mochten ze wonen en hun cultuur voortzetten: rendieren houden, vissen en jagen. 
Ernest Dixon was van mening dat de cultuur van de Skolt-sami bekend moest worden. 
Daarom maakte hij in 1958-1959 heel veel foto’s en twee films, die hij vertoonde op scholen 
en universiteiten. Tot op 82-jarige leeftijd woonde en werkte hij in Sevettijärvi. In 2013 
overleed hij in Bloemendaal, 85 jaar oud. 
 
 
 


