Vereniging Nederland-Finland
Alankomaat-Suomi Yhdistys
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging NederlandFinland, gehouden op zondag 23 maart 2019 in de residentie van de Ambassadeur
van Finland in Den Haag
Aanwezig: de bestuursleden Rune Frants (voorzitter), Marco Blankestijn (penningmeester), Mervi
Lepistö, Anna Schoemakers, Gerard Rijerse (secretaris) en 25 leden
Afwezig: Vice-voorzitter Willem Mulder was met kennisgeving afwezig.
1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 13.10.
2. Mw Päivi Kaukoranta, Ambassadeur van Finland heet de aanwezigen hartelijk welkom. In
haar welkomstwoord gaat zij onder meer in op de relatie tussen Nederland en Finland. In
Nederland zijn verkiezingen gehouden en in Finland zijn ze op komst. In juli wordt Finland
voorzitter van de Raad van de Europese Unie, wat veel werk voor de Finse ambassade met zich
mee zal brengen. Ook wijst zij op de vernieuwde website van de Finse Ambassade. En natuurlijk
wijst zij op het onderzoek waaruit Finland als gelukkigste land ter wereld naar voren komt.
(Nederland staat op de 5e plaats).
3. De agenda voor de vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken. In het afgelopen jaar zijn vijf van onze leden overleden.
In het bijzonder staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons erelid Jacques Groenendijk. Er
wordt een moment van stilte in acht genomen.
5. De notulen van de ALV d.d. 18 maart 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. Een opmerking
wordt gemaakt over de vindbaarheid van de notulen op de website van de VNF.
6. Het jaarverslag van de secretaris over 2018 geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Belangrijke
onderdelen waren de samenwerking in de Stichting F-100 en verenigingen die actief zijn voor de
Noordelijke landen. Er is een uitwisseling van nieuwsbrieven en ledenbladen tussen de
verenigingen.
In 2018 is een screening van het ledenbestand uitgevoerd. Het aantal leden in Nederland bedraagt
nu 397, 23 in het buitenland en 18 bedrijfsleden. Daarnaast was er aandacht voor de traditionele
activiteiten van de VNF, zoals Kreeftenfeest en Onafhankelijkheidsfeest.
7. Het Financieel jaarverslag 2018 wordt toegelicht door de penningmeester. Na een intensieve
opschoningsactie is de administratie mede door assistentie van Willem Mulder (vvz) en Rune
Frants (vz) in het programma Reeleezee op orde gekomen. De vereniging heeft een gezonde
financiële basis.
8. Verslag van de kascommissie over het jaar 2018. Pekka Timonen leest het verslag van de
kascommissie voor. Conclusie is dat de penningmeester en het bestuur worden gedechargeerd.

9. De kascommissie voor het jaar 2019 zal bestaan uit Pekka Timonen en Ismo Vaittinen.
10. De begroting 2019 wordt vastgesteld. Net als in andere jaren wordt 60% van uitgaven besteed
aan Aviisi.
11. Bestuurszaken
De penningmeester, Marco Blankestijn, legt in verband met zijn drukke werkzaamheden zijn
functie neer. De voorzitter bedankt Marco voor de werkzaamheden die hij in de afgelopen vijf jaar
voor de VNF heeft verricht en biedt hem behalve een fles wijn een bloemetje en een boom in het
F-100Park aan. .
Er hebben zich twee nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld: Heli Maquelin-Tervahauta en
Wouter Winkelman. Zij stellen zich voor aan de vergadering. Door de vergadering worden zij bij
acclamatie in het bestuur benoemd. In de eerstkomende bestuursvergadering wordt de
takenverdeling bepaald.
12. Ledenwerving en ledencontact. Anna Schoemakers is binnen het bestuur in het bijzonder belast
met ledenwerving. Doel is het bereiken van 650 leden. Er zijn ca 700 2e generatie Finnen in
Nederland. Daarvan zijn er maar weinig lid. Anna vraagt om ideeën om het ledenaantal te
vergroten. Uit een belrondje is naar voren gekomen, dat de leden vooral belangstelling hebben
voor de Finse cultuur. Zowel voor muziek (Rock) en klassiek (Sibelius), als beeldende kunst. Ook
hiervoor zijn ideeën nodig.
13. Activiteitenplan 2019.
De voorzitter licht het activiteitenplan voor 2019 toe. Naast de traditionele activiteiten (Vappu,
Juhannus, onafhankelijkheidsfeest) wijst hij op het kreeftenfeest, dat gezamenlijk met de Zweedse
vereniging zal worden georganiseerd. De samenwerking met de stichting F-100 leidt ook tot een
aantal activiteiten zoals de bijeenkomst in het Finland100 Park in mei. Op 11 en 12 mei is de
Scandinavië-markt op Schokland. De VNF staat daar weer met een stand.
Naast Aviisi zijn de nieuwsbrieven en website belangrijke communicatiemiddelen van de
vereniging.
De secretaris zoekt uit hoe de leden van de VNF kunnen deelnemen aan het Sibelius-festival in
mei en november in de Rotterdamse doelen.
14. Rondvraag.
- Er komt een publicatie van de columns die Carel van Bruggen in Aviisi heeft gepubliceerd.
- Paul Lankamp vraagt aandacht voor het boek “Uiterste Dagen” van Ferdinand Lankamp en de
boeken van Thijs Feuth, die een aantal; jaren in Lapland heeft gewerkt als arts.
- Er komt een korte recensie van het boek van Lankamp in de eerstkomende Aviisi.
- Het streven is er op gericht in Aviisi zo aandacht te geven aan publicaties over Finland en
vertalingen.

-

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de redactie van Aviisi en de vertalers.
15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 14.45. Daarna wordt in de tuin een groepsfoto
genomen en kon men zich tegoed doen aan de lekkere hapjes die door de Finse Zeemanskerk
waren geleverd.

Na een korte pauze geeft Frans van Nes (vertaler uit Estisch en Hongaars) een zeer interessante lezing
over de familie van de Finoegrische talen. Frans zegt toe een korte samenvatting van zijn lezing te
maken voor Aviisi.
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