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

De agenda van de ALV te houden op 27 maart 2022 in de
Residentie van de Finse Ambassadeur, Van Hogenhoucklaan 52,
2596 TE Den Haag.
Zeist, 7 maart 2022.
Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering. Gelukkig kunnen we deze
vergadering na twee jaar via Zoom weer “life” houden. We stellen het erg op prijs dat we
weer welkom zijn in de residentie van de Finse Ambassadeur, mevrouw Päivi Kaukoranta.
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. Onder normale omstandigheden zijn dat 30 à 40
personen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening, door voorzitter Heli Tervahauta
2. Welkomstwoord door de ambassadeur van Finland en erelid van de VNF mw Päivi
Kaukaranta
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. In 2022 zijn enkele leden van de VNF overleden. We willen daarbij even stilstaan.
b. Het archief van de VNF is ondergebracht in het Finse Huis van de Zeemanskerk in
Rotterdam
c. Jaargangen van Aviisi en zijn voorganger Finnmail zijn nu ook ondergebracht bij de
Koninklijke Bibliotheek.
4. De notulen van de ALV d.d. 28 maart 2021 (bijgevoegd)
5. Vaststelling agenda
6. Jaarverslag (bijgevoegd): Toelichting door de secretaris

7. Financieel jaarverslag (bijgevoegd) en verslag kascommissie: Toelichting door
penningmeester en lid kascommissie
8. Begroting 2022 (bijgevoegd)
Toelichting door penningmeester
9. Bestuurszaken
Het bestuur stelt voor om in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerard Rijerse te
benoemen de heer Kees Segaar. In Aviisi 1 die u in februari hebt ontvangen, stelt hij zich
voor.
10. Plannen voor 2022
a. Aviisi (vier nummers)
b. Zomer-picknick in F-100 park op 12 juni; Kreeftenfeest op 3 september en het
onafhankelijkheidsfeest op 10 december
c. VNF4U: andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk museumbezoek en concerten. De
activiteiten zullen worden aangekondigd in nieuwsbrieven, op de website en in Aviisi.
d. VNF in de regio
e. Voorbereiding 100 jarig bestaan van de vereniging in 2023
f. Nieuwsbrief, website, social media
g. Samenwerking met Finse Zeemanskerk, FDCC en andere verwante organisaties zoals de
Zweedse, Noorse en Scandinavische verenigingen;
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na de vergadering zal bestuurslid Rob Ebbers een lezing houden over de Finse
(klassieke) muziek.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Rijerse,
secretaris VNF.

