Notulen ALV, zondag 12 maart 2017
Finse Huis, Rotterdam
Aanwezig: Marjo Kool (bestuurslid; voorzitter), Marco Blankesteijn (bestuurslid;
penningmeester), Jussi Virtanen (bestuurslid).
Arnoud Kool (kascommissie).
Afwezig: Tia Alahuhta, Bjärne Timonen
Circa 15 leden (o.a. Patrice van der Heiden, Ismo Vaittinen, Pauliina Tuomanen, Jan-Paul
Minceles, Pirjo Okon Vanska, Jan Hogen, Arnold Pieterse, Rune Frants, Freddy Schut, Heini
Kirjavainen-Glas, Jacques Groenendijk, Petri Hoogendijk, Alexander Hoboken enz.)
1-2. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 12.05 en stelt de aanwezige bestuursleden
voor.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er wordt door de voorzitter een minuut stilte gevraagd voor de leden die in het jaar
overleden zijn.
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Goedkeuring notulen ALV 2016.
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de secretaris.
Bij monde van de voorzitter wordt het jaarverslag doorgenomen. De bestuursleden
Mikko Lissing (secretaris) en Tia Alahuhta (vicevoorzitter) hebben aangegeven af te
treden. Gerard Rijerse is aangetreden als secretariële medewerker. Traditioneel zijn er
in het jaar vijf bestuursvergaderingen geweest.
Het aantal leden is ietsje gedaald (2015: 455 leden – 24 bedrijven, 2016: 439 leden -24
bedrijven, 2017: 421 leden – 22 bedrijven).
De belangrijkste activiteiten waren de ALV, een rondvaart in het Westland, het
Kreeftenfeest en het Onafhankelijkheidsfeest.
Aviisi verscheen vijf keer en krijgt steeds veel positieve commentaren qua zowel
inhoud als design. De ontwikkeling van de website en sociale media is begonnen en
moet in 2017 verder ontwikkeld worden.
Om de voorbereidingen voor het vieren van Finland 100 jaar, is er een werkgroep
opgericht onder de naam Stichting Finland 100 (Ambassade, Finse Huis, FDCC, VNF
en Finnish Cultureel Instituut for the Benelux.
De vergadering vraagt het bestuur om aandacht te besteden aan het kleiner wordende
ledenbestand.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
De penningmeester neemt de cijfers door aan de hand van een powerpoint presentatie,
de inkomsten en uitgaven over 2016 worden vergeleken met de jaren 2015 en 2014. Er
is een kleine positieve saldo.
7. Verslag van de kascommissie.

Arnoud Kool leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie stelt voor
de penningmeester en het bestuur te dechargeren. De ALV gaat hiermee akkoord.
8. Benoeming kascommissie 2017.
Arnoud Kool wordt herkozen.
9. Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Bjärne Timonen, Mikko Lissing en Tia Alahuhta treden af.
Er zijn 2 nieuwe kandidaten: Willem Mulder en Daniel Loos. Ze worden unaniem
gekozen.
Tijdens het jubileumjaar 2017 zal het bestuur, in verband met de vele extra activiteiten
die dit bijzondere jaar met zich meebrengt, worden bijgestaan door drie adviseurs met
ervaring van verschillende VNF activiteiten: Rune Frants, Jacques Groenendijk en
Arnold Pieterse. Rune Frants en Arnold Pieterse zullen ook deelnemen aan de
bestuursvergaderingen en bovendien zal Rune Frants de VNF vertegenwoordigen in
de Stichting Finland 100 (plaatsvervanger van Marjo Kool).
10. Begroting 2017.
De penningmeester presenteert de begroting voor 2017. Om het Jubileum boek
Finland 100 jaar al is opgesteld en het financieel plan niet gedekt is door meerdere
activiteiten in dit een speciaal jaar inclusief een groot Onafhankelijkheidsfeest. Er
wordt geconstateerd dat het nodig is om sponsors te zoeken.
11. Activiteitenplan 2017.
De Stichting Finland 100 heeft een uitgebreid programma opgesteld met
gezamenlijke activiteiten. De belangrijkste zijn: De Suomi 100 tulp, het Berkenbos
(Finland100Park) en het Onafhankelijkheidsfeest. Meer informatie is te vinden op
(www.finland100.nl).
Specifieke VNF activiteiten.
Op 13 mei wordt een voorjaarsexcursie georganiseerd naar de Hortus Bulborum in
Limmen bij Castricum (hier bloeien ruim 4000 verschillende tulpen, narcissen en
hyacinten), het Midzomerfeest in samenwerking met de kerk, op 9 september het
traditionele kreeftenfeest en op 9 december, in samenwerking met de Stichting Finland
100, het Finse onafhankelijkheidsfeest.
Nieuwe website van de VNF
Veel lof werd toegezwaaid aan Willem Mulder voor het op een hele fraaie manier
vernieuwen van de VNF website (http:/vnf.nu). Als ‘lokkertje’ is het laatste nummer
van Aviisi (Aviisi 2017-1) op de website geplaatst. Binnenkort zullen oude nummers
(met uitzondering van het laatste jaar) van Aviisi vrij beschikbaar zijn op de website.
Jubileumboek van de VNF
De redactie van het jubileumboek (Aviisi 2017-5), die bestaat uit Arnold Pieterse
(hoofdredacteur), Jacques Groenendijk, Daniël Loos en Peter Starmans, is tevreden
over de voortgang. De teksten van de eerste acht hoofdstukken zijn beschikbaar. Het is
de bedoeling dat de teksten voor alle 16 hoofdstukken vòòr de zomervakantie zijn
aangeleverd en dat met het lay-out werk voor het boek kan worden begonnen in
september. Het jubileumboek wordt ondergebracht als activiteit van de Stichting.

In november worden lanceringsactiviteiten georganiseerd in de residentie van de Finse
ambassadeur in Den Haag en in de residentie van de Nederlandse ambassadeur in
Helsinki.
12. Bezetting secretariaat.
Eind 2016 heeft Gerard Rijerse zich aangemeld om voorlopig voor de periode van een
jaar als vrijwilliger de functie van secretarieel medewerker te vervullen.
13. Informatie voor de leden.
De voorzitter spreekt de waardering uit voor alle vrijwilligers die zich ingezet voor de
VNF, met name alle mensen die op een of ander manier bijdragen aan het boegbeeld
van de VNF, de Aviisi.
Aandacht wordt gevraagd voor de activiteiten tijdens het jubileumjaar,
(www.finland100.nl).
14. Rondvraag.
Er wordt gevraagd om actuele informatie en documenten op de website te plaatsen.
15. Sluiting, pauze met hapjes en drankjes en daaropvolgende lezing.
Na de pauze werden de bezoekers getrakteerd op een interessante lezing over Kalevala
deskundig gepresenteerd door Adriaan van der Hoeven.

