Vereniging Nederland-Finland
Alankomaat-Suomi Yhdistys
Föreningen Nederländerna-Finland

De agenda van de ALV te houden op 28 maart 2021
via Zoom
1. Opening, door voorzitter Heli Maquelin – Tervahauta
2. Welkomstwoord door de ambassadeur van Finland en erelid van de VNF mw Päivi
Kaukaranta
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. In 2020 zijn zes leden van de VNF overleden. We willen daarbij even stilstaan. Wij
herdenken in het bijzonder de echtgenote van onze adviseur Rune Frants, mw Margot
Frants Rönnqvist en Miia Blankestijn, vrouw van de voormalig penningmeester Marco
Blankestijn
b. Bericht van opheffing van de Stichting Finoegristiek
c. Het archief van de VNF is ondergebracht in het Finse Huis van de Zeemanskerk in
Rotterdam
4. De notulen van de ALV d.d. 29 maart 2019 (bijgevoegd)
5. Vaststelling agenda
6. Jaarverslag (bijgevoegd)
a. Toelichting door de secretaris
b. Ontwikkeling van het aantal leden
7. Financieel jaarverslag (bijgevoegd)
Toelichting door penningmeester
8. Verslag kascommissie
Toelichting door penningmeester of lid kascommissie Ismo Vaittinen of Pekka Timonen
9. Begroting 2021 (bijgevoegd)
Toelichting door penningmeester
10. Bestuurszaken

Door het vertrek van de secretaris ontstaat een vacature. Daarnaast is plaats voor een nieuw
bestuurslid. De andere leden van het bestuur stellen zich weer in hun huidige functie
beschikbaar in 2021. Er hebben zich nog geen kandidaten gemeld.
11. Plannen voor 2021
De mogelijkheid om onze plannen uit te voeren zal voor een belangrijk deel mede worden
bepaald door de ontwikkelingen rond de pandemie.
a. Uitkomsten enquête
b. Aviisi
c. Zomer-picknick in F-100 park; Kreeftenfeest, onafhankelijkheidsfeest op 11 december
d. Ander bijeenkomsten zoals gezamenlijk museumbezoek en concerten;
e. VNF4U
f. Nieuwsbrief, social media
g. Samenwerking met Finse Zeemanskerk, FDCC en andere verwante organisaties zoals de
Zweedse, Noorse en Scandinavische verenigingen;
h. Voorbereiding 100 jarig bestaan van de vereniging
i. Andere activiteiten: samenstellen van een kookboek
12. Rondvraag
13. Sluiting

