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Verslag van de virtuele algemene ledenvergadering van de VNF, die 

gehouden zou worden op zondag 29 
 

 

 

Voor deze vergadering hadden zich aangemeld de bestuursleden Rune Frants (voorzitter);  

Willem Mulder (vice voorzitter); Wouter Winkelman (penningmeester); Mervi Lepistö; ; 

Anna Schoemakers;  Heli Tervahauta en Gerard Rijerse (secretaris) 

 

Voorts de leden ; Felix en Jos Hünteler; Marjut Suvisaari; Jan en Miranda Vissers; Pirkko 

Groenendijk; Leena ten Cate; Freddy Schut; C. Segaar; M.C. von Weissenberg ;  A.A. de 

Rotte en J.W. Huisman-Touvinen 

 

Algemeen 

Vanwege de Corona Cov19 epidemie kon de vergadering niet plaatsvinden. Het bestuur heeft 

daarom besloten om de leden die zich hadden aangemeld per mail over de voorstellen van het 

bestuur te informeren en te verzoeken hun mening daarover kenbaar te maken. Geen van de 

leden heeft bezwaar aangetekend tegen de voorstellen van het bestuur.  

  

De volgende onderwerpen stonden op de agenda: 

Ingekomen stukken. 

In het jaar 2019 overleden, voor zover ons bekend, twee VNF-leden.  

 

Verslag van de ALV van 23 maart 2019 (bijlage 1): Het verslag is vastgesteld. 

 

Jaarverslag 2019 (bijlage 2): Het jaarverslag is vastgesteld.  

Het aantal leden ligt lager dan vorig jaar doordat het ledenbestand is opgeschoond. Leden die 

meer dan een jaar hun contributie niet hebben betaald zijn uit het ledenbestand geschrapt. 

  

Het financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 (bijlage 3) zijn vastgesteld. 

Kort samengevat. De financiële status van de VNF is gezond. Het voorstel om het bestuur de 

bevoegdheid te geven om in de komende jaren zo nodig de contributie te verhogen tot 

maximaal € 35 is hiermee ook geaccordeerd. Op de begroting is een reservering voor de 

viering van het 100 jarig bestaan van de VNF opgenomen. 

 

Het Verslag van de kascommissie met voorstel het bestuur decharge te verlenen is 

vastgesteld. (p. 4 bijlage 3) 

 



 

Bestuurszaken 

Voorzitter Rune Frants treedt af. Heli Tervahauta-Maquelin volgt hem op.  

Rob Ebbers, 42 jaar, software ingenieur, Finland- en Sibelius fan, is toegetreden tot het 

bestuur van de VNF 

 

Het Beleidsplan VNF (bijlage 4) is vastgesteld. 

Daniel Loos, onze jarenlange redacteur en vormgever van de Aviisi is getroffen door een 

hersenbloeding. Hij gaat naar omstandigheden goed. Het bestuur wenst hem beterschap en 

terugkomst voor Aviisi. 

 

Vanwege de Corona-epidemie worden de activiteiten van de VNF die waren gepland voor 

april (Maisa van der Kolk; Muziekkamer Edam) en mei (Jari Einiö; wandeling Verborgen 

Amsterdam) afgelast.  

 

Vooralsnog zullen de volgende activiteiten wel doorgang vinden: 

De lente-picknick in het F-100 park op 7 juni 

Juhannus (wordt georganiseerd door de Finse Zeemanskerk) 

Kreeftenfeest op 9 of 16 september (in samenwerking met de Nederlands-Zweedse 

vereniging) 

Onafhankelijkheidsfeest op 12 december 

 

Rondvraag 

Door de leden zijn geen onderwerpen voor de rondvraag aangedragen. 

 

 

Gerard Rijerse, secretaris. 

Maart 2020. 

 

 


