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Jaarverslag van de Vereniging Nederland-Finland over het jaar 2021 
 

 

A. Algemeen 
Net als het jaar 2020 werd 2021 beheerst door het COV-19 corona virus. Vergaderingen konden niet 

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

 

 

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 hosting website en verzorging Nieuwsbrief (2020) 

 Gerard Rijerse, secretaris (2017) 

 

Rune Frants was tot november 2021 adviseur van het bestuur en vertegenwoordigde de vereniging in de 

stichting F-100. 

 

Anna Leppälä heeft de lay-out en de vernieuwing van Aviisi verder vormgegeven  en zij heeft bijgedragen 

aan de vormgeving van de website en de nieuwsbrief. 

 

In de loop van 2021 is intensief gezocht naar nieuwe bestuursleden. Kees Segaar is bereid gevonden de 

functie van secretaris over te nemen. Hij woont sinds oktober de bestuursvergaderingen als toehoorder bij.  

 

 

C. Bestuurszaken 

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

 

1. Vergaderingen  

Het bestuur heeft in het verslagjaar tienmaal vergaderd, waarvan slechts twee maal fysiek  in Rotterdam in 

het Finse Huis en acht maal via Zoom. Daarnaast waren er telefonische, WhatsApp en mailcontacten tussen 

bestuursleden.  

 

2. Financiën.  

De rekening over 2021 en het verslag van de kascommissie zijn bij dit jaarverslag gevoegd. Dat geldt ook 

voor de  begroting voor het jaar 2022.  
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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 leden waarvan 11 bedrijfsleden 

1-1-2022 426 leden, waarvan 12 bedrijfsleden 

 

24 leden wonen buiten Nederland 

6 leden krijgen Aviisi digitaal toegezonden;  

20 personen en organisaties ontvangen Aviisi kosteloos. .  

 

4. Communicatie 

a. Aviisi  

Het voornaamste communicatiemiddel van de vereniging is Aviisi. De frequentie waarin ons tweetalige 

verenigingsblad Aviisi verschijnt, is vanaf 2021 vier maal per jaar: Winter, Lente, Zomer en Herfst. Behalve 

de frequentie is ook de lay-out vernieuwd. Een grotere bladspiegel en een grote lettertype verbeteren de 

leesbaarheid. Mervi Lepistö  was hoofdredacteur, Anna Leppälä vormgever. Minna Räty coördineerde de 

vertalingen van het Nederlands naar het Fins, Arnold Pieterse corrigeerde de Nederlandstalige teksten.  

 

Op verzoek van de Koninklijke Bibliotheek zijn de laatste jaargangen naar Aviisi naar de KB verzonden.  

De KB beschikt nu bijna over de volledige jaargangen van de Aviisi  en zijn voorganger Finn-mail.   

 

Het bestuur streeft ernaar het aantal vaste adverteerders in Aviisi uit te breiden. Exemplaren van Aviisi 

worden gratis toegezonden aan onder andere de Finse Zeemanskerk en in de Finse scholen in Nederland.  

 

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. In de nieuwsbrieven wordt de aandacht  

gevestigd op een actuele gebeurtenis.  

Dit jaar zijn door Rob Ebbers 5 nieuwsbrieven verstuurd naar 634 contacten. Bijna 60% van de ontvangers 

van de nieuwsbrief opent die ook.  

 

c. Website en Facebook  

Ons bestuurslid Rob Ebbers heeft zich ingespannen om een nieuwe host voor onze website en 

verenigingsmail te verzorgen. In de periode september-oktober is deze toch wel ingrijpende operatie met 

succes afgerond.  

 

Een redactieteam bestaande uit Rob Ebbers, Mervi Lepistö en  Heli Tervahauta. beheert de website.  

 

De website krijgt gemiddeld 40 bezoekers per dag.  De meeste via Google en Facebook. Er is vooral 

belangstelling voor de web-agenda en het nieuws. De pagina met enquête van maart is het meest geopend.   

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 154 volgers 

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

 



Vragen die binnenkomen via het algemene mailadres info@vnf.nu zijn zo mogelijk snel door de secretaris 

afgehandeld.  

 

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 (FDCC), de Vereniging Nederland-Finland en het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux. 

Rune Frants vertegenwoordigde tot november  de VNF in het Stichtingsbestuur. Onze penningmeester 

Wouter Winkelman nam sinds augustus deel aan deze vergaderingen.  

 

De Stichting moet een steeds belangrijker coördinerende functie krijgen voor de verenigingen en instellingen 

die zich actief voor Finland inspannen.  

 

Op 6 december 2021 werd door de Finse ambassadeur Päivi Kaukoranta op de Onafhankelijkheidsdag weer 

de Finse vlag gehesen in het Finland100Park (F100P). In het F100Park staan nu meer dan 700 berken die 

gedoneerd zijn door onze leden en andere bij Finland betrokken particulieren en bedrijven.  

In 2020 is een leuk project opgestart. Er is een mooie natuursteen uit Finland gehaald die nu het centrum 

vormt van een “Stilteplek” / “Hiljaisuuden paikka”, geschikt voor meditatie en bezinning. Het verzorgen van 

de F100P gebeurt in nauwe en goede samenwerking met 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.  

En er zijn contacten met Nederlandse Vereniging in Finland en de Finse vereniging in België.  

 

D. Activiteiten 

In 2021 waren er veel minder activiteiten dan het bestuur zich had voorgenomen. De COVID-19 pandemie 

liet dat niet toe. Daardoor was er in 2021 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 september was er nog wel het traditionele kreeftenfeest. Dit maal gehouden in de fraaie Deense 

Zeemanskerk.  

 

E. De toekomst 

Doordat de beperkingren vanwege de Covid-epidemie zijn opgeheven,  zal het bestuur zijn activiteiten weer 

intensiveren.  

 

Er zijn enkele onderwerpen die in 2022 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 

 

2020 en 2021 waren door de Corona-epidemie bijzondere jaren in de geschiedenis van de VNF. De 

activiteiten stonden noodgedwongen op een laag pitje. Wij spreken de hoop uit  er op dat het jaar 2022 weer 

een bloeiend verenigingsjaar mag worden.  

 

Zeist, februari 2022 
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