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Aanwezig: Heli Tervahauta (voorzitter); Anna Schoemakers (vice voorzitter); Wouter 

Winkelman (penningmeester); Mervi Lepistö; Rob Ebbers; Kees Segaar (aantredend 

secretaris); Gerard Rijerse (aftredend secretaris) 

 

Mw Päivi Kaukotranta (Ambassadeur; erelid van de Vereniging) 

 

De leden Tonny en Addy Veerman; Jaco en Ineke v.d.Heuvel; Pirkko Groenendijk-Häkkilä; 

Lou, L.P.H. van Laer; Elly-Christina Mudde; Fred Sluyter; Eeva Kriek-Tuovinen en Joop 

Bokhove; Tommi Mikkola; Rune Frants; Katri Schweitzer; H. Glas; F.T.M. Hünteler; Anja de 

Bruin; Koen van Lankveld; Kirsi van Rijn-Nikkinen; Carel van Bruggen 

 

1. Opening 

Voorzitter Heli Tervahauta heet iedereen hartelijk welkom. Zij vraagt om een ogenblik stilte 

in acht te nemen ter nagedachtenis aan de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.  

 

2. Welkomstwoord door Mw. Päivi Kaukoranta, ambassadeur van Finland en erelid 

van de vereniging 

Mw. Kaukoranta is blij de Vereniging weer te ontvangen na de twee jaar dat dit niet mogelijk 

was. Dit is tegelijk de laatste keer dat zij de vereniging welkom kan heten, omdat zij in 

augustus uit Den Haag zal vertrekken. De naam van de nieuwe ambassadeur die per 1 

september met zijn werkzaamheden zal beginnen, is nog niet bekend.  

In het afgelopen jaar heeft de ambassade de consulaatstaken weer op zich kunnen nemen. Dat 

is belangrijk voor de Finnen in Nederland: zij hoeven dan niet meer naar Brussel voor 

paspoorten e.d.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Het archief van de VNF is ondergebracht in het Finse Huis van de Zeemanskerk in 

Rotterdam 

b. Jaargangen van Aviisi en zijn voorganger Finnmail zijn nu ook ondergebracht bij de 

Koninklijke Bibliotheek. 

 

4. De notulen van de ALV d.d. 28 maart 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
 

 



 

 

6. Jaarverslag 2021  

De secretaris licht het jaarverslag toe. Naar aanleiding van vragen wordt geantwoord dat ook 

contacten zijn met de Finse Vrouwendagen. Voor het overige zijn er geen opmerkingen en 

wordt het jaarverslag vastgesteld.  

 

7. Financieel jaarverslag 2021 en verslag kascommissie:  

De penningmeester licht de jaarrekening toe. De kascommissie bestaande uit de heren 

Vaittinen en Pekkanen heeft de jaarstukken goedgekeurd. Beiden stellen zich beschikbaar 

voor de kascommissie 2022,echter als er nieuwe beschikbaar zijn dan zijn die welkom. 

 

8. Begroting 2022  

Toelichting door penningmeester. In 2021 en 2022 is € 2000 gereserveerd voor het 100-jarig 

bestaan van de VNF. De begroting 2022 is bijna gelijk aan die van 2021 en wordt door de 

vergadering goedgekeurd. 

 

9. Bestuurszaken 

Voorgesteld wordt de zittende bestuursleden Heli Tervahauta, Anna Schoemakers, Mervi 

Lepistö en Wouter Winkelman voor de komende periode van drie jaar te herbenoemen.  

Het bestuur stelt voor om in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerard Rijerse te 

benoemen de heer Kees Segaar. Kees stelt zich voor aan de vergadering en geeft aan dat hij 

de leeftijd heeft dat hij zich niet voor lange tijd kan vastleggen.  

Anna Schoemakers bedankt de aftredend secretaris en de adviseur van het bestuur Rune 

Frants. Tenslotte leest Anna een Fins gedicht voor over de waarde van vriendschap. 

 

10. Plannen voor 2022 

Anna Schoemakers geeft een toelichting op de plannen. Nu corona voorbij is, kan ook het 

bestuur actiever worden.  

a. Aviisi (vier nummers); 10x een nieuwsbief; website, facebook, instagram 

b. Goede agenda over Finse culturele activiteiten in onze communicatiemiddelen 

c. In samenwerking met andere organisaties: Lente-picknick in F-100 park op 12 juni; 

Kreeftenfeest op 3 september; vlaggenceremonie op 6 december en het  

onafhankelijkheidsfeest op 10 december 

d. VNF4U: andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk museumbezoek en concerten en 

activiteiten voor en door leden zoals kookles van Heli, bezoek aan Keukenhof en lezingen. 

De activiteiten zullen worden aangekondigd in nieuwsbrieven, op de website en in Aviisi. 

e. Voorbereiding 100-jarig bestaan van de vereniging in 2023 

f. Samenwerking met Finse Zeemanskerk, Ambassade, Fins Cultureel Instituut in de 

Benelux, FDCC en andere verwante organisaties zoals de Finse Vrouwendagen en de 

Zweedse, Noorse en Scandinavische verenigingen;  

1lijks terugkerende activiteiten 
11. Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag . De voorzitter sluit de vergadering 

en nodigt iedereen uit voor een hapje en een drankje en voor de aansluitende  lezing van 

bestuurslid Rob Ebbers over Finse (klassieke) muziek.  
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