
	
	

Vereniging	Nederland-Finland	
Alankomaat-Suomi	Yhdistys	

	
Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederland-

Finland, gehouden op zondag 18 maart 2018 in de Finse Zeemanskerk te Rotterdam 
 
Aanwezig: Marjo Kool (voorzitter); Marco Blankestijn (penningmeester); Daniël Loos (bestuurslid); Rune 
Frants en Arnold Pieterse (adviseurs); Mervi Lepistö; Anna Schoemakers; Arnoud Kool; Marjatta Pieterse; 
Marjut Suvisaari; Freddy Schut-Meijers; Alexander van Hoboken; Petri Hoogendijk; Hanna Larinmäki en 
Gerard Rijerse (secretariaat) 
 
Afwezig: de bestuursleden Jussi Virtanen en Willem Mulder (de laatstgenoemde is met kennisgeving afwezig) 
 
1.  Opening: De voorzitter opent de vergadering om 13.10. 
2.  Er zijn geen Mededelingen en ingekomen stukken 
3.  De notulen van de ALV d.d. 12 maart 2017 worden vastgesteld met de aanpassing dat Alexander van 
Hoboken onterecht op de presentielijst was vermeld. 
 
4.  Jaarverslag van de secretaris: Gerard Rijerse licht het jaarverslag toe en memoreert de volgende 
onderwerpen: 
• Ledental: het aantal persoonlijke leden is in 2017 gegroeid van 418 naar 430; het aantal bedrijfsleden zakte 

van 22 naar 17 
• Jacques Groenendijk is tot erelid benoemd vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de vereniging 
• De activiteiten in het kader van Finland 100 jaar: samenwerking in de Stichting Finland100; met de 

FDCC, Finse Zeemanskerk, Finse Ambassade en Fins Cultureel Centrum Benelux het Finland100Park in 
Nieuw Vennep, Jubileumboek (boek is uitverkocht; een stickie met de tekst is beschikbaar en wordt voor € 
10 Plus €2.50 verzendkosten verkocht en gratis aangeboden aan nieuwe leden), Onafhankelijkheidsfeest 

• Verenigingsactiviteiten: Juhannus, Kreeftenfeest; bezoek aan Hortus Bulborum 
• Informatie aan de leden: Aviisi, nieuwsbrief, website, Lof voor redacteur Daniël en webmaster Willem) 
• Samenwerking; de samenwerking met andere Finse organisaties in nieuwe Stichting Finland100 wordt 

voortgezet; contacten met andere verenigingen in onze interessesfeer (zoals de Finse Vrouwendagen en 
Scandinavische en Baltische verenigingen) 

• Lezingen: tijdens ALV over Finse kunst en in december over 100 jaar Finland 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
5.  Jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de penningmeester. Marco Blankestijn licht de cijfers toe. 
• De toename in activiteiten in 2017 hebben geleid tot extra kosten en een negatief 

exploitatieresultaat van 6.901 euro. deze waren gedeeltelijk voorzien in de begroting 2017. Tevens 
liepen de advertentie-inkomsten achter t.o.v. de begroting. 

• De afrekening van de jubileumboeken moet in 2018 worden afgerond zodat de voorraad sluit (Gat van 
ongeveer 60 à 70 boeken). 

• Afrekening van andere activiteiten is afgerond. 
• Begroting 2018 wordt vastgesteld. Het aantal openstaande debiteuren zal worden teruggebracht. 
NB. In 2018 zal een nieuw administratief pakket in gebruik worden genomen om de sturing en inzicht te 
verbeteren van het bestuur op de financiële cijfers. Deze zullen voor het eerst jaar geen extra kosten met zich 
mee brengen. 
 

 



6.  De kascommissie over het jaar 2017 die bestond uit Arnoud Kool daarin bijgestaan door Ismo Vaittinen 
stelt de vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De vergadering stemt in met het voorstel. 
 
7.  De kascommissie voor het jaar 2018 zal bestaan uit Ismo Vaittinen en Pekka Timonen. 
 
8.  Bestuurszaken 
Voorzitter Marjo Kool treedt af. Marjo is een aantal jaar actief geweest voor de VNF. Zij heeft met plezier 
bestuurstaken op zich genomen, waarvan de laatste jaren als voorzitter.  
Vicevoorzitter Daniël Loos, treedt vanwege persoonlijke omstandigheden af als bestuurslid, maar blijft 
hoofdredacteur van Aviisi en adviseur van het bestuur 
Jussi Virtanen treedt af vanwege drukke werkzaamheden. 
Arnold Pieterse treedt terug als adviseur. Vooral voor het tot stand komen van het jubileumboek heeft hij (met 
Daniël) een belangrijke rol gespeeld.  
Marco Blankestijn spreekt de aftredenden toe en bedankt hen voor de bewezen diensten en biedt hen een flesje 
wijn aan.  
Rune Frants stelt zich (voorlopig voor de periode van een jaar) beschikbaar als nieuwe voorzitter 
Anna Schoemakers en Mervi Lepistö stellen zich beschikbaar als bestuurslid. Secretariaatsmedewerker Gerard 
Rijerse stelt zich beschikbaar voor de functie van secretaris.  
De nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie benoemd.  
Een van de belangrijkste taken van het nieuwe bestuur wordt de uitbreiding en verjonging van het ledenbestand. 
 
9.  Activiteitenplan 2018 
• Reguliere Activiteiten  
• Contactmomenten: Vappu, Juhannus, Kreeftenfeest, Onafhankelijkheidsfeest 
• Communicatie met leden: Aviisi, website, nieuwsbrief, Facebook. Wat Aviisi betreft wordt gestreefd naar 

meer actualiteit in de onderwerpen; korte herkenbare rubrieken; meer aandacht voor kunst en cultuur. 
Facebook en Nieuwsbrief blijven op actualiteit gericht.  

• Contacten met anderen: ambassade, Finse Huis, FDCC, Stichting Finland100, Finse vrouwendagen, 
Stichting Finoegristiek, Scandinavische verenigingen 

Voorstellen voor nieuwe activiteiten 
• Actievere ledenwerving met name onder 2e en 3e generatie Finnen. Nieuwe leden krijgen de USB-stick 

met het Jubileumboek aangeboden. 
• Meer aandacht voor popmuziek of de klassieke muziek uit Finland: Fagerlund, Marttinen, Taika-koor;  
• Vertonen van films: voorstel van Alexander van Hoboken is aandacht schenken aan de Samische cultuur, 

bijvoorbeeld door het vertonen van de documentaire Kuun metsän Kaisa van Katja Gauriloff;  
• Vappu op locatie Berkenbos 
• ‘Fin for U’: een maandelijks vaste dag met een laagdrempelige activiteit, i.s.m. Finse Huis 
• Vormgeving (Pentik, Marimekko, Aarikka, Finnlayson, Arabia, Iittala) 
• De beeldende kunst en geschiedenis: aanbod doen van lezingen (in samenwerking met Stichting 

Finoegristiek en Scandinavische verenigingen), bezoek aan expositie Outsiderkunst in Hermitage 
(vanaf juni). .  

• Finse bedrijven die zich in Nederland willen presenteren (zoals Pentik, Voigt, Huhtamäki, Stora Enso, 
Wärtsilä, Nokia); wellicht in samenwerking met de FDCC.  

10. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag wordt nogmaals waardering uitgesproken voor de samenstellers van het Jubileumboek.  
In het Finland100Park worden de namen van de sponsoren op de nog een nader te bepalen manier weergegeven. 
11. Sluiting. Voorzitter Marjo Kool sluit om 14.45 de vergadering.  
 
Na afloop van de vergadering geeft Peter Swart een zeer interessante lezing over het schip Huis te Warmelo, 
dat in 1715 voor de Zuid-Finse kust is vergaan en dat goed geconserveerd op een diepte van 64 meter is 
teruggevonden. 
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