Vereniging Nederland-Finland
Alankomaat-Suomi Yhdistys
Föreningen Nederländerna-Finland

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de
Vereniging Nederland-Finland, gehouden op 28 maart 2021 via
ZOOM
Aanwezig: bestuursleden Heli Maquelin-Tervahauta (voorzitter); Wouter Winkelman
(penningmeester); Anna Schoemakers (vicevoorzitter); Mervi Lepistö; Rob Ebbers; Gerard
Rijerse (secretaris) en de adviseurs Rune Frants en Anna Leppälä;
Overige leden Päivi Kaukoranta (erelid; ambassadeur van Finland); Sonja van Wijk;
Emerence Drenth; Emil Gorter; Wim Witteman; Freddy Schut-Meijwes; Kees Segaar;
Willem en Maija Mulder; Elly Mudde; Tonny Veerman; Felix en Jos Hünteler; Jan Hogen;
Marieke Hardeman

1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen
welkom.
2. Welkomstwoord door de ambassadeur van Finland en erelid van de VNF mw Päivi
Kaukoranta.
Mw Kaukoranta memoreert het moeilijke jaar dat achter ons ligt en wijst erop dat ondanks
de situatie Finland en Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld behoren.
COVID had ook grote invloed op het werk van de ambassade.
Wat de taken van de ambassade betreft spreekt mw Kaukoranta de hoop uit dat de Finse
ambassade in Den Haag ook weer de consulaire taken van het uitreiken van paspoorten
.e.d. van het consulaat in Brussel kan gaan overnemen.
Tenslotte zou ze het op prijs stellen, als de ALV in 2022 fysiek weer in de Finse residentie
gehouden kan worden.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
a. In 2020 zijn zes leden van de VNF overleden. In het bijzonder worden herdacht de
echtgenote van onze adviseur Rune Frants, mw Margot Frants-Rönnqvist en Miia
Blankestijn, vrouw van de voormalig penningmeester Marco Blankestijn. Er wordt een
ogenblik stilte in acht genomen om hen te herdenken.
b. De secretaris deelt mee dat de Stichting Finoegristiek wegens gebrek aan belangstelling
is opgeheven. De Stichting zette zich voor het bevorderen van de belangstelling voor de
Finoegrische talen.
c. Het archief van de VNF is ondergebracht in het Finse Huis van de Zeemanskerk in
Rotterdam.
4. De notulen van de ALV d.d. 29 maart 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.

5. De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld.
6. Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het jaarverslag
worden de volgende opmerkingen gemaakt:
a. COVID heeft helaas fysieke samenkomsten in 2020 onmogelijk gemaakt.
b. De vicevoorzitter gaat in op de ontwikkeling van het aantal leden, dat de laatste jaren een
licht dalende tendens vertoont. Met het 100-jarig bestaan van de vereniging in zicht
worden de inspanningen om meer leden te werven vergroot. Ook Nederlandstalige leden
uit België zijn welkom.
c. Aviisi. Vormgever en redacteur van Aviisi Daniël Loos is door ziekte uitgevallen. Dank
zij Willem Mulder en Rob Ebbers en de nieuwe redactie is Aviisi vijf maal verschenen.
Anna Leppälä (nu nog geassisteerd door Dimitry de Bruin) is de nieuwe vormgever.
Mervi Lepistö werd hoofdredacteur. Minna Räty coördineert de vertalingen, Anrold
Pieterse controleert de Nederlandstalige teksten, Mervi de Finstalige.
7. Het Financieel jaarverslag wordt toegelicht door de penningmeester. Hij gaat daarbij
onder andere in op de ingebruikneming van een nieuw financieel administratief systeem.
Bijzondere posten zijn de donatie van ex-penningmeester Marco Blankestijn voor de
financiering van het financieel systeem en de reservering voor het feest ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van de VNF in 2023. Het eigen vermogen van de vereniging
blijft op peil.
8. De kascommissie, bestaande uit Ismo Vaittinen en Pekka Timonen, heeft de boeken
beoordeeld en goedgekeurd. De vergadering geeft vervolgens decharge aan de
penningmeester. De kascommissie zal voor 2021 uit dezelfde leden bestaan.
9. De Begroting 2021 gaat uit van de verhoging van de contributie tot € 30 per jaar en (nog)
niet tot de maximale € 35, waartoe tijdens de ALV van 2020 toestemming was gegeven.
Ook in 2021 zal worden gereserveerd voor het jubileum.
Er wordt uitgegaan van een ongeveer gelijkblijvend aantal leden en er wordt beperkt
rekening gehouden met oninbare vorderingen.
Aan de uitgavenkant zal Aviisi onder andere door het aanschaffen van lay-out software
wat duurder worden ondanks dat het aantal nummers zal worden teruggebracht van vijf
naar vier. Ook het uitvallen van Daniël Loos heeft geleid tot het duurder worden van ons
ledenblad.
In de begroting is er van uitgegaan, dat in het najaar de fysieke bijeenkomsten van de
vereniging weer kunnen worden hervat..
10. Bestuurszaken
Willem Mulder moest om gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap neerleggen.
Door het vertrek van de secretaris ontstaat een tweede vacature. Tot een nieuwe secretaris
is gevonden, blijft de huidige secretaris die taak vervullen. Daarnaast is plaats voor een
nieuw bestuurslid. De andere leden van het bestuur stellen zich weer in hun huidige
functie beschikbaar in 2021. Er hebben zich nog geen kandidaten voor het
bestuurslidmaatschap gemeld.
11. Plannen voor 2021
a. Er is een kleine enquête gehouden naar de wensen van de VNF-leden. Duidelijk blijkt,
dat men de fysieke bijeenkomsten mist. Het gaat daarbij om de feestelijke bijeenkomsten
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als het kreeftenfeest en het onafhankelijkheidsfeest, maar ook museumbezoek. Er is ook
belangstelling voor lezingen, Finse Filmavonden, muziek en kooklessen. De “regio” zou
meer aandacht moeten krijgen.
Aviisi blijft een belangrijk medium voor de VNF. De redactie zal zich inspannen om het
huidige kwaliteitsniveau te handhaven. Nieuwe artikelen zijn welkom.
Het bestuur hoopt dat de gezelligheidsbijeenkomsten zoals de Zomer-picknick in F-100
park, het; Kreeftenfeest en het Onafhankelijkheidsfeest op 11 december doorgang kunnen
vinden.
Het bestuur streeft er naar om als het mogelijk is, ook andere bijeenkomsten te
organiseren, zoals gezamenlijk museumbezoek en concerten;
Het F-100 park in Nieuw Vennep is een belangrijk onderdeel van VNF4U. Rune Frants is
daar de vertegenwoordiger van de VNF. In het park is een “stiltesteen” opgericht. De
steen is afkomstig uit de regio Tampere. Het streven is het vervoer van de steen te
bekostigen uit crowd-funding. De kosten tot Hamburg zijn inmiddels gedekt. Er wordt
nagedacht over nieuwe labels met de namen van de schenkers aan de bomen. Ook de
bewegwijzering wordt verbeterd.
Nieuwsbrief, social media. Rob Ebbers onderzoekt mogelijkheden om, voortbouwend op
het werk van Willem Mulder, de website te verbeteren.
Samenwerking met verwante organisaties zoals de Ambassade, Finse Zeemanskerk,
FDCC, de Nederlandse Vereniging in Finland en andere organisaties zoals de Zweedse,
Noorse en Scandinavische verenigingen heeft in 2020 door de omstandigheden alleen
bestaan uit de uitwisseling van de ledenbladen. Onderzocht wordt of in 2021 de
samenwerking kan worden geïntensiveerd.
De voorbereiding 100 jarig bestaan van de vereniging wordt ter hand genomen. Gedacht
wordt aan het publiceren van een kookboek met Finse recepten van onze leden.

12. Rondvraag
Mw Elly Mudde vertelt over de Fins-Russische kring. Die heeft in het afgelopen jaar
onder andere aandacht besteed aan de Kalevala en de Lotta’s . Aan de kerstbijeenkomst
van de kring in het Finse Huis namen 50 dames deel. Ook in de toekomst wil de kring
aandacht schenken aan Finland.
13. De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur onder dankzegging aan alle aanwezigen
voor hun virtuele aanwezigheid.

Gerard Rijerse,
Secretaris
Maart 2021.

