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Statuten Vereniging Nederland-Finland
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Vereniging Nederland-Finland. Zij is
gevestigd te Amsterdam.
Doel en middelen
Artikel 2
Doel van de vereniging is de vriendschapsbanden en contacten
tussen Nederland en Finland in de meest ruime zin te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten en culturele evenementen,
en het aan de leden door middel van een periodiek beschikbaar
stellen van berichten en teksten die van belang worden geacht.
b. het samenwerken en onderhouden van contacten met organisaties met doelstellingen van gelijke strekking;
c. andere middelen die zij voor het bereiken van haar doelstellingen
nuttig acht.
Verenigingsjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig
december van elk jaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
De vereniging bestaat uit:
a. gewone leden (hieronder worden verstaan zowel alleenstaanden, als samenwonende partners en hun op hetzelfde adres
woonachtige kinderen tot achttien (18) jaar;
b. bedrijfsleden (bedrijven die banden hebben met Finland);
c. jeugdleden (personen van achttien (18) tot zevenentwintig (27)
jaar).
Artikel 5
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door
aanmelding bij het bestuur.
Er kunnen geen beperkende rechten op worden gevestigd.
Artikel 6
1. Voor het lidmaatschap wordt een door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur vast te stellen jaarlijkse
contributie geheven.
2. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar geldt een contributie naar rato van het nog niet verstreken
halfjaar.
3. De contributie dient op eerste vordering van de penningmeester
binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.
4. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap geeft geen
recht op vermindering of terugbetaling van (een deel) van de
contributie.
5. De leden zijn geraden om de doelstellingen van de vereniging te
respecteren en, waar mogelijk, te bevorderen.
Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:
a. voor gewone leden door overlijden;
b. voor bedrijfsleden door ontbinding;
c. door schriftelijke opzegging aan het bestuur, tenminste één
maand voor aanvang van het verenigingsjaar;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap op voorstel van het bestuur,
bij besluit van de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen (de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen, plus één), wegens handelen in strijd met
de statuten of besluiten van de vereniging of op onredelijke wijze
benadeling van de Vereniging.
lnkomsten
Artikel 8
De inkomsten der Vereniging bestaan uit:
a. contributie der gewone leden, bedrijfsleden en jeugdleden;
b. giften;
c. advertentie-inkomsten;
d. subsidies en sponsoring;
e. andere inkomsten.

Bestuur
Artikel 9
1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal
van maximaal zeven en minimaal vijf verenigingsleden.
b. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur, kandidaten worden door
het bestuur schriftelijk voorgesteld in de agenda van de betreffende vergadering; de oproep voor deze vergadering dient
tenminste achttien dagen van te voren te worden verzonden.
c. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk zes dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden
ingediend, mits die ondersteund worden door tenminste
zes gewone leden en voorzien van een verklaring, waaruit
blijkt dat de tegenkandidaat een eventuele benoeming zal
aanvaarden.
d. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.
e. Zij kunnen voor één aansluitende periode worden her
benoemd.
f. Hierna is nog twee maal benoeming voor een periode van één
jaar mogelijk.
g. Bij tussentijds aftreden of na een eerste periode van drie jaar,
is na verstrijken van tenminste een jaar herbenoeming als
genoemd in lid d. en vervolgens lid f. mogelijk.
h. Herbenoeming van een afgetreden bestuurslid dat reeds een
periode van drie jaar of langer bestuurslid is geweest, is eerst
mogelijk in het zesde jaar dat volgt op het jaar van aftreden.
i. Op een vergadering van het bestuur dienen minimaal drie
(3) bestuursleden aanwezig te zijn. Een niet voltallig bestuur
waarbij dus minimaal drie (3) bestuurders aanwezig zijn blijft
bevoegd besluiten namens het bestuur te nemen.
2. Tenminste twee leden dienen Fins of Zweeds als moedertaal
hebben.
3. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een medewerker/ster,
wiens/wier eventuele honorering en overige arbeidsvoorwaarden
door het bestuur worden bepaald.
4. Het bestuur benoemd uit haar midden een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris
5. De functie van penningmeester is niet verenigbaar met de
overige in lid 4 geroemde functies.
6. De Algemene Ledenvergadering heeft het recht om bij een twee/
derde meerderheid van de aanwezige leden en de uitgebrachte
stemmen een bestuurder te ontslaan dan wel te schorsen.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte,
is verplicht de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit
te voeren, doen bevoegd behoudens zijn verantwoordelijkheid
tegenover de Algemene Ledenvergadering, zelfstandig op te
treden tot uitvoering en handhaving van de bepalingen van de
statuten en reglementen en van de besluiten.
2. Tegenover derden wordt de Vereniging rechtsgeldig verbonden
door de handtekening van tenminste twee leden van het bestuur.
3. Het bestuur mag aan één van de bestuurders volmacht geven
voor het verrichten van bepaalde (rechts) handelingen.
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het zelf nodig acht. Van de
bestuursvergaderingen worden door of namens de secretaris
notulen bijgehouden.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 11
1. a. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering
gehouden, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht
van zijn werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar,
alsmede rekening en verantwoording wordt afgelegd van in
het betreffende jaar gevoerde geldelijke beheer.
b. Deze vergadering dient te worden gehouden uiterlijk zes
maanden na het verstreken verenigingsjaar.
c. Een kascommissie, bestaande uit twee leden, zal jaarlijks
tijdens de Algemene Ledenvergadering worden gekozen
uit kandidaten welke kunnen worden voorgesteld door het
bestuur en door de leden, wat het laatste betreft indien
het voorstel door tenminste tien leden wordt gesteund

op voorstel van het bestuur. De taak van de kascommissie
is het onderzoeken van de boekhouding op juistheid en
volledigheid, en het verslag uitbrengen aan de Algemene
Ledenvergadering.
d. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de
rekening en verantwoording dechargeert het bestuur voor het
in het betreffende verenigingsjaar gevoerde beheer.
2. Uitschrijving van Algemene Ledenvergaderingen vindt schriftelijk
plaats door het bestuur (onder vermelding van de te behandelen
onderwerpen) en de termijn tussen de aankondiging en de
datum van de Algemene Ledenvergadering mag niet korter zijn
dan achttien (18) dagen. De voorzitter is tot uitschrijving van
een extra ledenvergadering verplicht, als tenminste tien leden
dit verzoeken, onder opgave van punten, waarvan behandeling
wordt verlangd. lndien binnen één maand na een dergelijk
verzoek hiertoe nog niet is overgegaan, zijn de verzoekers
gerechtigd zelf de extra ledenvergadering bijeen te roepen.
3. Van Algemene Ledenvergaderingen worden door of namens de
secretaris notulen bijgehouden.
Artikel 12
1. In de Algemene Ledenvergadering brengt ieder lid één stem uit.
Hierbij kunnen twee partners die samenwonen (gewone leden)
ieder één stem uitbrengen.
2. Bedrijven hebben één stem, evenals jeugdleden.
3. Het stemrecht moet persoonlijk worden uitgeoefend.
4. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, casu quo
van zijn plaatsvervanger, beslissend.
7. Er wordt mondeling gestemd, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.
Statutenwijziging
Artikel 13
1. Over de statutenwijziging beslist de Algemene Ledenvergadering
met meerderheid van minstens twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
2. Het voorstel tot wijziging wordt minstens drie weken vóór die
Algemene Ledenvergadering aan de leden bekendgemaakt.
3. Wijziging van de statuten treedt niet in werking alvorens hiervan
een notariële akte is opgemaakt.
Ontbinding
Artikel 14
1. Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een
Algemene Ledenvergadering als drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen zich daarvoor verklaart.
2. Het volledige voorstel tot ontbinding wordt tenminste achttien
(18) dagen vóór die Algemene Ledenvergadering met redenen
omkleed aan de leden bekendgemaakt.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot
liquidatie te zijn.
4. lndien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen
zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door het
bestuur te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het
doel der Vereniging zullen overeenstemmen.
Huishoudelijk reglement
Artikel 15
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, besluit het
bestuur. Op voorstel van het bestuur kunnen uitvoeringsbepalingen
worden neergelegd in een door de Algemene Ledenvergadering
vast te leggen huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag
bevatten die met de statuten in strijd zijn.
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