
Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka
§ 1
Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka 
on Amsterdam.

Tarkoitus
§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden ja Suomen 
välisiä ystävyys- ja muita suhteita. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
a. Järjestää kokoontumisia ja kulttuuritapahtumia sekä tiedottaa 

säännöllisesti näistä ja muista yhdistyksen jäseniä kiinnostavista 
asioista;

b. Huolehtii ja ylläpitää saman henkisten organisaatioiden kontak-
teja sekä

c. Muillakin vastaavilla tavoin toimii järjestön päämäärien hyväksi. 

Yhdistysvuosi
§ 3
Yhdistysvuosi alkaa tammikuun alusta ja päättyy joulukuun 
loppuun.

Jäsenyys
§ 4
Yhdistyksen jäseniä ovat:
a. Henkilöjäsenet (tällä tarkoitetaan yksityishenkilöitä yksin tai 

yhdessä mahdollisen partnerin sekä alle 18-vuotiaiden lasten 
kanssa);

b. Yritysjäsenet (yritykset, joilla on suomalaissuhteita) sekä
c. Nuorisojäsenet (18-26 vuotiaat henkilöt).
§ 5 
Yhdistyksen jäsenyys voidaan anoa johtokunnalle ilmoittautumisen 
kautta. Jäsenyyden saamiselle ei aseteta ehtoja.
§ 6
1.  Yhdistyksen johtokunta esittää ehdotuksen vuosimaksun suu-

ruudesta ja siitä päätetään vuotuisessa yleisessä jäsenkokouk-
sessa.

2. Keskellä vuotta alkavasta jäsenyydestä maksetaan puolet 
vuosimaksusta.

3. Jäsenmaksu suoritetaan rahastonhoitajan lähetettyä laskun 
ennen laskussa mainittua viimeistä maksupäivää.

4. Ennen vuoden loppua lopetettu jäsenyys ei anna oikeutta saada 
jo maksettua tai osaa jäsenmaksusta takaisin. 

5. Yhdistysten jäsenien odotetaan noudattavan yhdistyksen 
sääntöjä sekä sääntöjen mukaan tehtyjä päätöksiä. 

§ 7
Jäsenyys loppuu
a. Henkilöjäsenen kuoltua;
b. Yritysjäsenen irtisanomisen myötä;
c. Kirjallisesti esitetyllä johtokunnalle lähetetyllä eropyynnöllä 

vähintään kuukautta ennen seuraavan vuoden alkua;
d. Johtokunta on oikeutettu omasta aloitteestaan erottamaan 

jäsenen yleisessä jäsenkokouksessa tapahtuvan äänestyksen jäl-
keen (jos vähintään puolet äänestäjistä + yksi ovat erottamisen 
kannalla) jos kyseinen jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen 
sääntöjä tai muuten huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Tulot
§ 8
Yhdistyksellä on tuloja
a. Henkilö-, yritys- ja nuorisojäsenten jäsenmaksuista;
b. Lahjoituksista;
c. Ilmoitusmaksuista;
d. Avustuksista ja sponsoroinneista;
e. Muista lähteistä.

Johtokunta
§ 9
 1. a. Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu pariton määrä jäseniä, 

vähintään viisi ja enintään seitsemän.
 b. Johtokunta valitaan johtokunnan aloitteesta yleisessä 

jäsenkokouksessa. Ehdokkaat esitellään kirjallisesti kyseisen 

kokouksen esityslistassa. Kokouksesta tulee tiedottaa 
vähintään kahdeksantoista (18) päivää aiemmin.

 c. Vastaehdokkaat voivat tehdä kirjallisen esityksen ehdok-
kuudestaan vähintään kuusi päivää ennen kyseistä kokousta 
yhdistyksen sihteerille. Vaatimuksena ehdokkuudelle on, 
että heillä on vähintään kuusi puoltajaa yhdistyksen henki-
löjäsenten joukossa. Lisäksi heidän tulee esittää kirjallinen 
hyväksyminen mahdollista valinnan hyväksymistä varten. 

 d. Johtokunnan jäsenet nimetään seuraavaksi kolmeksi 
vuodeksi. 

 e. Johtokunnan jäsenyyttä voidaan pitentää vielä seuraavaksi 
kolmeksi vuodeksi. 

 f. Tämän jälkeen on vielä mahdollista jatkaa johtokunnan 
jäsenyyttä kolme kertaa vuoden pituisena ajanjaksona. 

 g. Ennenaikaisen tai ensimmäisen kolmen vuoden yhdistyk-
sestä eroamisen jälkeen voi asettua aikaisintaan vuoden 
kuluttua uudelleen ehdokkaaksi. 

 h. Uudelleen johtokuntaan pääseminen kolmen tai useamman 
vuoden eroamisen jälkeen on mahdollista, kun eroamisesta 
on kulunut vähintään kuusi vuotta.

 i. Johtokunnan kokouksissa on oltava läsnä vähintään kolme 
siihen kuuluvaa jäsentä. Tämä on minimivaatimus sille, 
että kokouksessa voitaisiin tehdä määrävaltaisia päätöksiä 
johtokunnan nimissä. 

2. Vähintään kahden johtokunnan jäsenen tulee puhua suomea tai 
ruotsia.

3. Johtokuntaan voi kuulua jäsen, jonka työpanoksen ja kulujen 
korvauksista päätetään johtokunnassa.

4. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan, rahastonhoitajan sekä sihteerin.

5. Rahastonhoitajan virkaa ei voi yhdistää edellä mainittuihin 
muihin virkoihin.

6. Yleisessä jäsenkokouksessa voidaan äänestää ja päättää 2/3 
äänten enemmistöllä johtokunnan jäsenen erottamisesta.

§ 10
1. Johtokunta on yhdistyksen täysivaltainen edustaja se on 

velvollinen toimimaan yleisessä jäsenkokouksessa tehtyjen 
päätösten mukaisesti sekä huolehtimaan yhdistyksen sääntöjen 
noudattamista. 

2. Johtokunta on päätösvaltainen yhdistyksen ulkopuolisille 
tahoille, jos sillä on asiaa puoltava 2/3 johtokunnan jäsenten 
allekirjoituksella varustettu hyväksyminen.

3. Johtokunta voi valtuuttaa jonkun jäsenistään suorittamaan 
tiettyjä juridisia tehtäviä.

4. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa. Sihteeri kirjoittaa omissa- 
tai johtokunnan nimissä muistiinpanot kokouksista.

Yleinen jäsenkokous
§ 11
1. a. Yleinen jäsenkokous pidetään vähintään kerran vuodessa. 

Siellä johtokunnan tulee esittää edellisen yhdistysvuoden 
järjestön päämäärien asetettujen tavoitteiden mukainen 
toimintakertomus.

 b. Yleisen jäsenkokouksen on tapahduttava kuuden kuukauden 
sisällä edellisestä yhdistyksen kalenterivuodesta. 

 c. Kaksi tilintarkastajaa valitaan vuosittain yleisessä jäsenko-
kouksessa johtokunnan tai yhdistyksen jäsenten ehdolle 
asettamien henkilöiden joukosta. Ehdokkaaksi asettautu-
misen ehtona on vähintään kymmenen jäsenen puoltava 
kanta. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkistaa kirjanpidon 
paikkansapitävyys ja kattavuus sekä näiden esitys yleisessä 
jäsenkokouksessa.

 d. Johtokunta on vastuussa seuraavan vuoden toiminnassaan 
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, sekä yleisessä jäsenko-
kouksessa hyväksyttyjä päätöksiä ja ohjeita.

2. Yhdistyksen yleisen jäsenkokouksen peruuttaminen voi tapah-
tua johtokunnalle lähetettynä kirjallisena esityksenä (otsikolla 
käsiteltävät asiat). Perumisen ja yleisen jäsenkokouksen välillä 
tulee olla vähintään kahdeksantoista (18) päivää. Johtokunnan 
puheenjohtajan on päätettävä ylimääräisen yleisen jäsenko-

kouksen ajankohdasta, jos tätä anotaan vähintään kymmenen 
jäsenen toiveesta. Pyynnössä tulee myös mainita mitä asioita 
kokouksessa halutaan käsitellä. 

3. Yleisessä jäsenkokouksessa sihteeri tekee omissa nimissään 
muistiinpanot.

§ 12
1. Yleisessä jäsenkokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. 

Pariskunnat, jotka asuvat yhdessä (henkilöjäsenet) voivat 
molemmat äänestää omalla äänellään. 

2. Yrityksillä on yksi ääni, samoin kuin nuorisojäsenillä. 
3. Äänestys tapahtuu henkilökohtaisesti. 
4. Asioista päätetään suurimman äänimäärän mukaisesti, ellei 

yhdistyksen säännöissä muuten mainita.
5. Tyhjiä äänestyslappuja ei lasketa.
6. Jos äänestys menee tasan puoltajien ja vastaan äänestäjien 

kesken, puheenjohtajan – tai hänen sijaisensa – mielipide on 
ratkaiseva.

7. Äänestys tapahtuu suullisesti, ellei asiasta päätetä yleisen 
jäsenkokouksen aikana toisin. 

Sääntöjen muuttaminen
§ 13
1. Sääntöjen muuttamisesta päätetään yleisessä jäsenkokoukses-

sa, jos niiden hyväksymisen puolesta annetaan vähintään 2/3 
äänestykseen osallistuneiden äänistä.

2. Muutosehdotuksista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 
kolme viikkoa ennen yleistä jäsenkokousta. 

3. Yhdistyksen säännöt ja niihin tehdyt muutokset laillistetaan 
notaarilla.

Yhdistyksen purkaminen
§ 14
1. Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yleisessä jäsenko-

kouksessa, jos sen kannalla on vähintään 3/4 äänestykseen 
osallistuneiden äänistä.

2. Purkamisaloite syineen on jätettävä kirjallisena esityksenä 
yhdistyksen jäsenille vähintään kahdeksantoista (18) päivää 
ennen yleistä jäsenkokousta.

3. Yhdistyksen purkamispäätöksen yhteydessä tulee samalla 
päättää varojen ylijäämän luovutuksesta.

4. Jos varojen ylimäärän käytöstä ei muutoin ole päätetty, asiasta 
tekee ehdotuksen johtokunta.

5. Johtokunnan tehtyä ehdotuksen varojen ylijäämän käytöstä, 
siihen tarvitaan vielä yhdistyksen enemmistön suostumus.

Yhdistyssääntöjen määräykset
§ 15
Johtokunnalla on valta päättää yhdistyksen säännöistä puuttu-
vista asioista. Johtokunta voi tehdä aloitteen uusista yhdistystä 
koskevista säännöistä yleisessä jäsenkokouksessa. Niiden tulee olla 
yhdistyksen jo olemassa olevien sääntöjen mukaisia. 
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