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Jaarverslag van de Vereniging Nederland-Finland over het jaar 2020 
 

A. Algemeen 
Het jaar 2020 werd vanaf maart beheerst door het COV-19 corona virus. Vergaderingen konden niet 

doorgaan, activiteiten van de vereniging moesten op een laag pitje worden gezet.  

 

Heli Tervahauta-Maquelin nam de voorzittershamer over van Rune Frants, die als adviseur betrokken bleef 

bij het bestuur. Rob Ebbers trad toe tot het bestuur. 

 

Daniël Loos moest door ziekte in februari 2020 zijn werk als redacteur en vormgever van Aviisi staken. Ook 

om gezondheidsredenen zag het bestuurslid Willem Mulder zich gedwongen zijn werk voor de vereniging 

op te geven. Het bestuur heeft heel grote waardering voor het werk dat door Willem Mulder en Daniël Loos 

voor Aviisi, de website, de nieuwsbrieven en de administratie is verricht. Het wegvallen van deze twee zeer 

belangrijke personen voor het werk van de VNF is zwaar gevoeld in het verenigingsjaar. Rob Ebbers heeft 

een deel van hun werkzaamheden kunnen overnemen.  

 

B. Het bestuur  

Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) was van maart 2020 tot en met maart 2021 als 

volgt samengesteld. De jaartallen tussen haakjes betreffen het jaar van aantreden:  

 Heli Tervahauta, voorzitter (2019) 

 Wouter Winkelman, penningmeester (2019) 

 Mervi Lepistö, redacteur Aviisi (2018) 

 Anna Schoemakers, vicevoorzitter en ledenwerving (2018) 

 Rob Ebbers lay-out Aviisi en website (2020) 

 Willem Mulder, vicevoorzitter, website, nieuwsbrief (2016- tot april 2020) 

 Gerard Rijerse, secretaris (2017) 

 

Anna Schoemakers is Willem Mulder als vicevoorzitter opgevolgd. Sinds juni 2020 draagt Anna Leppälä bij 

aan de vormgeving van de website en de nieuwsbrief 

 

C. Bestuurszaken 

 

Vergaderingen  

Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf maal vergaderd, waarvan twee maal in Rotterdam in het Finse Huis 

en drie maal Met Zoom. Daarnaast waren er telefonische, WhatsApp en mailcontacten tussen bestuursleden. 

De volgende onderwerpen werden behandeld: 

1. (Leden)administratie en Financiën 

Er is een nieuw financieel en ledenadministratiesysteem in gebruik genomen. De penningmeester gaat in zijn 

financieel verslag verder in op de administratie.  

2. Archief.  

Het Finse Huis heeft sinds 2020 een forse kastruimte ruimte aan de VNF ter beschikking gesteld waarin het 

gehele archief van de vereniging is opgeslagen. In 2020 is dit archief georganiseerd en geordend. 

Doel is om het archief in de toekomst uit te breiden met behulp van de leden en oud bestuursleden.  
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De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft gevraagd om hun incomplete collectie aan te vullen. Dankzij een 

nalatenschap van het oud lid dhr. Victor Bongaards is dit grotendeels gelukt. Sinds 2020 worden alle nieuwe 

uitgaven van de Aviisi aan de Koninklijke bibliotheek verzonden.  

Alle aanwezige uitgaven zijn bij de KB voor het publiek in te zien. 

 
3. Ontwikkeling van het ledenbestand  

Uiteraard hebben de in de vorige paragraaf genoemde activiteiten effect op de ledenadministratie en visueel 

ook op het ledenaantal. Hieronder staan wat aantallen die het verloop van ons ledenbestand weergeven:  

 

1-1-2012 537 leden waarvan 31 bedrijven, 14 jeugdleden  

1-1-2013 500 leden waarvan 33 bedrijven, 8 jeugdleden  

1-1-2014 475 leden waarvan 26 bedrijven, 7 jeugdleden  

1-1-2015 450 leden waarvan 23 bedrijven, 7 jeugdleden  

1-1-2016 439 leden waarvan 24 bedrijven, geen jeugdleden  

1-1-2017 418 leden waarvan 22 bedrijven en geen jeugdleden.  

1-1-2018 430 leden, waarvan 17 bedrijfsleden 

1-1-2019 438 leden, waarvan 17 bedrijfsleden  

1-1-2020 429 leden waarvan 11 bedrijfsleden 

1-1-2021 426 waarvan 11 bedrijfsleden 

 

26 leden wonen buiten Nederland.  

 

Het aantal leden is in het afgelopen jaar vrijwel ongewijzigd gebleven.  

 

4. Communicatie 

a. Aviisi  

Het voornaamste communicatiemiddel van de vereniging is Aviisi. Het tweetalige verenigingsblad is in 

2020 vijfmaal verschenen. Doordat de redacteur en vormgever van Aviisi, Daniël Loos, door ziekte is 

uitgevallen, heeft Mervi Lepistö de hoofdredactie op zich genomen. Rob Ebbers nam de vormgeving van de 

nummers 4 en 5 voor zijn rekening.  

Aviisi kreeg vanaf nr 4 een nieuw jasje: het blad kreeg een groter formaat en een groter lettertype, wat de 

leesbaarheid verbeterde.  

Minna Räty coördineerde de vertalingen van het Nederlands naar het Fins, Arnold Pieterse corrigeerde de 

Nederlandstalige teksten. 8 februari was er een diner met redactie en vertalers van Aviisi, aangeboden door 

het bestuur. 

 

Het bestuur streeft ernaar het aantal vaste adverteerders uit te breiden.  

 

b. Nieuwsbrief 

Wanneer er aanleiding voor is, krijgen leden en andere belangstellenden die hun e-mailadres hebben 

doorgegeven en er prijs op stellen een nieuwsbrief toegestuurd, waarin de aandacht wordt gevestigd op een 

actuele gebeurtenis. Dit jaar zijn vijf nieuwsbrieven verstuurd naar 640. Contacten. Het openingspercentage 

van onze mail ligt op 55% 

 

c. Website en Facebook  

In 2020 is de website tot april door Willem Mulder onderhouden, daarna door een redactieteam bestaande uit 

Mervi Lepistö, Heli Tervahauta-Maquelin, Anna Schoemakers en Anna Seppälä.  

De website krijgt gemiddeld 33 bezoekers per dag, met 12026 paginabezoeken in het laatste jaar. De meeste 

via Google en Facebook. Er is vooral belangstelling voor de web-agenda en het nieuws (..%). Elke 

organisatie die een aan Finland gerelateerd bericht heeft, kan dat na overleg op de site en/of in de agenda 

laten zetten.  

De VNF heeft 745 volgers op Facebook. Instagram is gericht op een jonger publiek, het heeft 90 volgers 

wordt gebruikt voor het plaatsen van foto’s. Instagram groeit snel door de inzet van het redactieteam. 

 

 



5. Samenwerking met andere verenigingen 

a. Stichting Finland 100  

De Stichting Finland-100 is een samenwerkingsplatform van de grootste ‘Finse’ belangenorganisaties in 

Nederland, te weten de Finse Ambassade, de Finse Zeemanskerk (Fins Huis), Finnish-Dutch Chamber of 

Commerce, de Vereniging Nederland-Finland en het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux. Rune Frants 

vertegenwoordigt de VNF in het Stichting bestuur. Opgericht om het Jubileumjaar vorm te geven, heeft de 

Stichting ook daarna doorgewerkt omdat de coördinerende functie belangrijk en nuttig blijkt te zijn.. 

2020 was ook voor de Stichting een uitzonderlijk jaar. Alle normale fysieke activiteiten werden afgelast.  

In 2019 werd door de Finse ambassadeur Päivi Kaukoranta voor het eerst op de Onafhankelijkheidsdag de 

Finse vlag gehesen in het Finland100Park (F100P), - het begin van een nieuwe traditie. In 2020 kon dat niet. 

Echter, de ambassadeur is toch met een heel klein delegatie naar het park getrokken om de vlag te hijsen.  

In het F100P staan nu meer dan 700 berken. In 2020 is een leuk project opgestart. Er is een mooie 

natuursteen uit Finland gehaald die het centrum zal vormen van een “Stilteplek” / “Hiljaisuuden paikka”, 

geschikt voor meditatie en bezinning. Het project wordt gesubsidieerd door een crowd-funding actie. De 

doelstelling was om de afstand tussen het Finse Tampere en het F100P te laten steunen met €1 per kilometer, 

een afstand van 1933 km, dus €1933. Als u alsnog een bijdrage wilt leveren aan het F100P project, wordt dat 

zeer op prijs gesteld! (Stichting Finland 100: NL 75 ABNA 5746 0533 76). 

Het verzorgen van de F100P gebeurt in nauwe en goede samenwerking met de familie Dirk Molenaar, 

eigenaar van het Landgoed Kleine Vennep.  

 

b. Samenwerking met andere verenigingen.  

Er waren voorts contacten de Scandinavische verenigingen in Friesland, Groningen en Twente, de 

Nederlands-Zweedse vereniging, de Vereniging Nederland Noorwegen en de Baltische Vereniging.  

Er zijn voorts contacten met Nederlandse Vereniging in Finland en de Finse vereniging in België.  

 

D. Activiteiten 

In 2020 waren er veel minder activiteiten dan het bestuur zich had voorgenomen. De COVID-19 pandemie 

liet dat niet toe. Daardoor was er dit jaar geen fysieke ALV. De mogelijkheid bestond om schriftelijk te 

reageren op het jaarverslag en het financieel verslag van de penningmeester en om vragen te stellen aan het 

bestuur. Het verslag van deze vergadering is separaat bij dit jaarverslag gevoegd.  

 

In februari was er nog wel een goed bezochte lezing van Bjarne Timonen en in januari en februari waren er 

nog drie kooklessen van Heli Tervahauta. In oktober konden we nog een kleinschalige excursie organiseren 

naar Edam, waar het museum van Maisa van de Kolk werd bezocht.  

 

E. De toekomst 

Zodra de mogelijkheden er weer zijn, zal het bestuur zijn activiteiten weer intensiveren.  

 

Er zijn enkele onderwerpen die in 2021 vooral de aandacht van het bestuur vereisen. 

1. De samenstelling van het bestuur 

2. De ontwikkeling van het aantal leden en de samenstelling van het ledenbestand, ledenwerving 

(toekomstcommissie) 

3. De bedrijfsleden (advertenties, ledenwerving) 

4. De inhoud van Aviisi (aantrekkelijker voor jongeren) 

5. Het gebruik van sociale media.  

6. Uitwerking plannen VNF4U 

7. Plannen maken voor het 100-jarig jubileum van de VNF 

 

 

Zeist, februari 2021 


