
     
 

Nederlandse Vereniging in Finland 
Algemane Ledenvergadering 
25 Maart 2018 

  

Datum: 25.03.2018  

Onderwerp: Algemende Ledenvergadering Maart 2018 
 
Aanwezig:  
 
Michael Boelen, Voorzitter 
Marcel van der Vliet, Secretaris 
Bart van Ritbergen, Penningmeester 
Jelmer Elzinga, Bestuurslid, Web Administrator 
Judith Buddingh, Bestuurslid 
Arie Oudman, Kascommissie 
Overige aanwezigen: 4 leden 
 
Materialen: De stukken voor de vergadering alsmede de statuten van de vereniging staan 
op de website van de vereniging onder de volgende link: 
http://www.nederlandsevereniging.fi/publicaties/officiele-stukken-menuitem 
 
De voorzitter opent de vergadering en vat het jaar 2017 kort samen. De secretaris notuleert. 
 
In het algemeen draait de vereniging goed. Bijzonder dit jaar was de viering van het 80 jarig 
bestaan van de NViF in combinatie met de 100 jaar Finse onafhankelijkheid.  
 
De inkomsten van contributies is stabiel en om de kas van de vereniging te verkleinen zou 
de contributie volgend jaar omlaag kunnen of er kan een jaar contributievrij ingesteld 
worden. Jelmer en Joanneke stellen voor dat er ook geld gebruikt kan worden om 
activiteiten voor betalende leden te sponseren. Hierover kan tijdens de ALV in Oktober een 
besluit genomen worden door het nieuwe bestuur. 
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Er is een 10% achteruitgang van leden vergeleken bij het  voorgaande jaar. De belangrijkste 
redenen zijn dat enigen naar het buitenland zijn vertrokken end at een aantal hebben 
aangegeven zich te weinig betrokken te voelen bij de activiteiten van de vereniging omdat 
ze buiten Uusimaa wonen. Ook zijn een aantal proefleden afgehaakt nadat het proefjaar 
verlopen was en ze zouden moeten gaan betalen. 
 
Arie Oudman merkt op dat in zijn opinie er best dingen in de verschillende regios buiten 
Uusimaa georganiseerd worden en hij ziet dit als erg belankrijk voor de vereniging en is 
daarover tevereden. 
 
De vereniging heeft er een nieuwe sponsor bij: Kultaiset Pojat, importeur van bakfietsen. De 
huidige sponsor van Rooijen heeft nog niet betaald dit jaar en het is nog onduidelijk of van 
Rooijen nog wel sponsor wil blijven. Sponsor Itim International is van naam gewijzigd en 
heet nu “van Hofstede Insights”. 
 
Qua financieen staat de vereniging er goed voor. Er waren in 2017 wel hogere uitgaven dan 
het jaar ervoor. Maar dat was van te voren ingecalculeerd omdat er extra budget was 
gereserveerd voor het 80 jarig bestaan van de vereniging. Er is 1200 EUR aan sponsorgelden 
opgehaald in 2017. 
 
Ook deelt de penningmeester mee dat nu alles met betrekking tot de boekhouding 
electronisch is en dat er voor alle uitgaven een gescande bon of rekening is. Verder wil de 
penningmeester bij deze de kascommissie bedanken voor het uitvoeren van de controle van 
de boekhouding. 
 
Namens de kascommissie, neemt Arie Oudman het woord. Hij deelt mee tevreden te zijn 
met de medewerking van het bestuur in het verlenen van de benodigde informatie. Ook 
heeft hij behalve inzage in de boekhouding en notulen van bestuursvergaderingen een 
gesprek gehad met zowel de voorzitter als de penningmeester. 
 
Wel merkt de kascommissie op dat volgens de officiele statuten van de vereniging er 2 leden 
nodig zijn voor de kascommissie (en 1 reserve), wat dit jaar niet het geval was. De 
commissie stelt voor om de leden van de kascommissie al vroeg in het jaar te vragen en zo 
te zorgen voor het juiste aantal leden voor de kascommissie. 
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De kascommissie stelt ook dat het nieuwe bestuur wordt aangeraden om het komende jaar 
goed op te leteen met de nieuwe privacywet die dit jaar intreedt. 
 
Verder raadt de kascommissie aan om het Financieel jaarverslag in het vervolg in het Engels 
op te stellen. Dit in het geval dat er vanuit Finland inzicht gevraagd wordt in de vereniging. 
Statutair worden onze stukken in het Nederlands opgesteld. Dit kan worden gecontinueerd. 
Er is nog nooit een vraag gekomen van een instantie voor een Engels verslag. 
Indien deze vraag komt, kan de jaarrekening in het Engels worden vertaald en verstrekt.De 
vergardering stemt hiermee in. 
 
De kascommissie stelt verder dat het geen goede opzet is dat de voorzitter van de 
vereniging ook de bankrekening beheerd en zou meer separatie willen zien. Zowel de 
voorzitter als penningmeester zouden bij de bank handtekeningsrecht moeten hebben maar 
het zou de penningmeester moeten zijn die het geld (de bankrekening) beheerd terwijl de 
voorzitter over betalingen beslist die ter goedkeuring worden aangeboden. De vergadering 
stemt hiermee in en dit is een taak voor het nieuwe bestuur op dit goed te regelen. 
 
De kascommissie stelt dat zij de stukken van de vereniging ter controle heeft aangenomen 
en heeft goedgekeurd en stelt voor aan de ALV om het huidige bestuur te dechargeren. De 
vergadering stemt hiermee in. 
 
De voorzitter deelt mee dat het huidige bestuur nu is gedechargeerd en aftreedt zodat er een 
nieuw bestuur gekozen kan worden. 
 
Suzanne Buurman, Sanne Peltosaari en Jelmer Elzinga stellen zich ter beschikking voor het 
bestuur. Ook zijn er 2 nieuwe leden (Niels Voorham en Amber Geurts). 
 
Jelmer Elzinga neemt het secretariaat over van Marcel van der Vliet. Marcel deelt mee dat 
het nieuwe bestuur ervoor dient te zorgen dat naam en adres van de vereniging n het 
patentregister ze snel mogelijk worden bijgewerkt. Het ledenbestand is hierbij overgedragen 
aan de nieuwe secretaris. 
 
Michael vraagt of er een gegadigde is voor het voorzitterschap. Niels Voorham die 
oorspronkelijk zichzelf had opgegeven voor het penningmeesterschap stelt zich beschikbaar 
om de taak als voorzitter in te vullen, hetgeen betekent dat er een nieuwe penningmeester 
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gevonden dient te worden. De vergadering neemt het voorstel aan en benoemt Niels tot 
voorzitter van de vereniging. 
 
Het bestuur kan zelf de penningmeester kiezen buiten de ALV. Dus daarover kan het 
nieuwe bestuur tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit nemen. 
 
Als kascommisie stellen Arie Oudman en Robin Hogeweg zich beschikbaar en de 
vergadering stemt hiermee in. 
 
Tot slot wordt er een rondvraag gehouden. 
 
Robin Hogeweg stelt voor om eens een activiteit te organiseren voor mensen die problemen 
hebben met het uitzoeken en regelen van zaken zoals: Pensioenen, belastingen, sociale 
lasten, schenkingsrecht, erfenissen, etc. De vereniging vindt dit een goed idee en stelt voor 
dat het nieuwe bestuur hiervoor actie onderneemt en kijkt of er binnen de Nederlandse 
vereniging wellicht een expert op deze gebieden is die hieraan invulling zou willen geven. 
 
Bart van Ritbergen (aftredend penningmeester) deelt mee dat hij per hede geen handelingen 
namens de vereniging meer zal doen en uiteraard wel hulp kan bieden aan het nieuwe 
bestuur voor de overdracht zodra de nieuwe penningmeester is gekozen door het nieuwe 
bestuur. 
 
Jelmer Elzinga (nieuwe secretaris) stelt dat in zijn opzicht het nieuwe bestuur voor de taak 
staat om de vereniging meet eenheid te scheppen en zowel oud als nieuw en mensen vanuit 
Uusimaa en andere regios meer samen te brengen. 
 
Arie Oudman geeft aan dan er in zijn opzicht meer leden geactiveerd moeten worden om 
inhoud voor het Noorderlicht te verstrekken zodat de inhoud van het Noorderlicht niet 
teveel blijft afhangen van de bijdrages ven enkele personen. Michael stelt voor dat het 
nieuwe bestuur dit meeneemt in de planning. 
 
Verder zijn er geen vragen en opmerkingen. Michael bedankt de aanwezigen en sluit de 
vergardering. 


