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Jaarverslag van de Vereniging Nederland-Finland over het jaar 2017 
 
A. Het bestuur  
Samenstelling  
Het bestuur van de Vereniging Nederland-Finland (VNF) was van  maart 2017 tot en met 12 maart 
2018 als volgt samengesteld (de jaartallen tussen haakjes betreffen het jaar van aantreden):  

• Marjo Kool, voorzitter (2013) 
• Marco Blankestijn, penningmeester (2014) 
• Jussi Virtanen, Social Media (2016) 
• Daniel Loos (2017; redactie Aviisi) 
• Willem Mulder (2017; website, nieuwsbrief) 

Het bestuur werd ondersteund door Arnold Pieterse, Rune Frants en Jacques Groenendijk. 
Gerard Rijerse was belast met het secretariaat 
 
B. Bestuurszaken 
Vergaderingen   
 Het bestuur heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd.  
 
B. Ontwikkeling van het ledental  
Het verloop van het ledenaantal van de VNF over de periode 2012-20156 is als volgt: 
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 
 
C. Activiteiten  
2017 was een bijzonder jaar voor onze vereniging. In het bijzonder omdat Finland in 
december voor de 100ste keer herdacht dat het onafhankelijkheid verkreeg. In de loop van dit 
jaar stonden veel van vergaderingen en activiteiten van het bestuur in het licht van dit 
jubileum. 
 
Finland 100 jaar onafhankelijk 
 “Finland 100 together in the Netherlands” 
Samen met het Finnish-Dutch Chamber of Commerce ( FDCC), de Finse ambassade, Het Finse 
Cultureel Instituut en de Finse Zeemanskerk  is  de Stichting  “Finland 100 jaar” (F-100) opgericht. 
Vanuit het VNF-bestuur was Rune Frants bij deze vergaderingen aanwezig.  
 
 
 

 



Finland-100 park 
Als een eerbetoon aan het grote 100ste jubileumjaar van Finland en de Finse gemeenschap in 
Nederland, creëert F-100 een berkenbos op het landgoed Klein Vennep in Nieuw Vennep in 
de Haarlemmermeer. Een 200 meter lange laan met 100 grotere berken zal uiteindelijk leiden 
naar een park van 460 kleinere berken die in de vorm van de Finse vlag geplant worden. De 
bomen konden voor door iedereen die zich betrokken voelt bij Finland worden geadopteerd. 
Op 17 november is, om het bos officieel te openen, door de ambassadeur van Finland, 
mevrouw Katri Viinikka feestelijk een berk geplant. De actie om sponsors voor het bos te 
vinden is georganiseerd door de FDCC. 
 
Het Jubileumboek 
Door onze vereniging is op initiatief van Jacques Groenendijk en door het enthousiasme van 
de redacteuren Arnold Pieterse, Jacques Groenendijk, Daniël Loos en Peter Starmans het boek 
“Finland 100 jaar onafhankelijk/Itsenäinen Suomi 100 vuotta”  tot stand gekomen. Diverse 
auteurs uit Nederland en Finland werkten er aan mee.  Het boek is prachtig vorm gegeven door 
Daniël Loos.  Op 2 november is het boek in de residentie van de Finse ambassadeur 
gepresenteerd. Het boek is in een oplage van 700 stuks gedrukt en is als Aviisi 2017 5 onder 
de leden verspreid. Alle overige boeken zijn verkocht, zowel in Nederland als in Finland 
(door Peter Starmans van de Nederlandse Vereniging in Finland) . Het boek is op 24 
november in Finland gepresenteerd in de residentie van de Nederlandse ambassadeur.  
 
Jacques Groenendijk erelid 
Bij gelegenheid van de presentatie van het boek is Jacques Groenendijk voor al zijn 
verdiensten voor onze vereniging benoemd tot erelid.   
 
Onafhankelijkheidsdag 
F-100 heeft dit jaar op 9 december het onafhankelijkheidsfeest georganiseerd. De voorzitter 
van de FDCC en VNF-lid Patrice van der Heiden heeft zich met zijn team hiervoor in het 
bijzonder ingespannen. Het galafeest in de Koepelkerk in Amsterdam werd bijgewoond door 
ca 275 personen en was een groot succes.  
 
Verenigingsactiviteiten 
Algemene Leden Vergadering        
 De ALV vond plaats op 12 maart 2017.  in de Finse Zeemanskerk. Het verslag van deze 
vergadering is separaat bij dit jaarverslag gevoegd.  
 
Hortus Bulborum 
Op 13 mei is een excursie gemaakt naar de Hortus Bulborum. Het was de bedoeling dat er een 
gezamenlijke activiteit van gemaakt zou worden met onze zustervereniging Nederland 
Noorwegen. Jammer genoeg waren er alleen ca 40 leden van onze vereniging aanwezig. Maar het 
was een gezellig bezoek, zeer de moeite waard, dat werd afgesloten met een voortreffelijke lunch.  
 
Juhannus / Midzomer 
Het Juhannusfeest werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Finse Zeemanskerk… 
 
Kreeftenfeest 
Op 9 september  hebben we samen met ruim 40 mensen van zowel VNF als de FDCC ons vierde 
jaarlijkse kreeftenfeest georganiseerd in  Scheveningen. Er is gezamenlijk volgens typisch 
Scandinavische traditie kreeft gegeten, schnaps gedronken en gezongen. Na de kreeften was er een 



uitgebreid BBQ buffet. We hebben wederom veel positieve reacties gekregen. Ook in 2018 komt 
er weer een dergelijk feest.  
 
D. Informatie voor de leden  
Aviisi  en Nieuwsbrief 
Het voornaamste communicatiemiddel van de vereniging is Aviisi. Het tweetalige verenigingsblad 
is in 2017 vijf maal verschenen, waarvan het laatste het al genoemde Jubileumboek was. De 
redactie werd gevormd door hoofdredacteur en vormgever Daniel Loos. Minna Räty coördineerde 
de vertalingen van het Nederlands naar het Fins. 
 
In Aviisi is in de aanloop naar het 100 jarig bestaan van Finland is onder eindredactie van Arnold 
Pieterse een serie artikelen verschenen met die 100 jarige geschiedenis als onderwerp. Deze 
artikelen zijn opgenomen in het Jubileumboek.  Daarnaast was er de serie over de Koningsweg van 
Turku naar de Fins-Russische grens van Jacques Groenendijk. 
 
Aviisi wordt voor een deel gefinancierd door adverteerders. Het bestuur streeft ernaar de vaste 
adverteerders te behouden en het aantal zelfs uit te breiden, hetgeen het afgelopen jaar wederom 
een zware opgave is gebleken. Extra adverteerders zijn nodig om Aviisi in zijn huidige vorm voort 
te laten bestaan.  
 
Wanneer er aanleiding voor is, krijgen de leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven een 
nieuwsbrief toegestuurd, waarin de aandacht wordt gevestigd op een actuele gebeurtenis. Dit jaar 
zijn 9 nieuwsbrieven verstuurd en 3 aankondigingen voor evenementen.  
 
Website  en Facebook   
In 2017 is de website door Willem Mulder opnieuw gestileerd. Regelmatig werden nieuwsbrieven 
verstuurd.  Facebook werd steeds meer het dynamische communicatiekanaal van de vereniging. De 
agenda daarin mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. 
 
E. Overige activiteiten  
Contactdag  
De Finse ambassade organiseert elk half jaar een overleg met alle Finse organisaties in Nederland. 
De voorzitter en de vicevoorzitter nemen altijd deel aan dit overleg dat of op de ambassade of in de 
Zeemanskerk plaatsvindt.  
 
Lezingen 
Tijdens de jaarvergadering van maart 2017 heeft Adriaan van der Hoeven een lezing verzorgd over 
Kunst en Kalevala. In juli hield Gerard Rijerse een lezing over 100 jaar Finland voor het Gilde 
Zeist. In oktober gebeurde dat  in De Bilt en in december voor de Scandinavische Vereniging 
Fryslân  in Leeuwarden. 
 
Samenwerking met andere verenigingen 
De samenwerking met andere verenigingen die aan het begin van dit jaar werd aangekondigd, 
moet nog vorm krijgen. In het afgelopen jaar was het bestuur erg druk met het jubileumjaar.  
 
F. Lidmaatschappen  
De VNF is als één persoon (de voorzitter) lid van de FDCC. 
Conform afspraak vindt er geen gefinancierde sponsering plaats. 
 
Zeist, februari 2018 


