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Beste lezers,
Dit jaar staat in het teken van
het 70-jarig lustrum. Er is echt reden voor een feest. Het is per slot
van rekening een zeer lange periode
voor een vereniging in den vreemde.
Het is daarom jammer dat zoveel
bestuursleden dit jaar opstappen.
De redenen daarvoor liggen veelal
buiten de vereniging. Werkdruk is
de meest genoemde. Dat is op zich
niet ongebruikelijk. De meeste bestuursleden stappen op omdat zij
werk en hun inzet in het bestuur
niet meer kunnen combineren. Dat
gebeurt normaliter 1 of 2 bestuursleden in een jaar. Maar juist het
jaar waarin er veel georganiseerd
en geregeld moest worden werd de
bestuursmankracht gehalveerd. Dat
is buitengewoon te betreuren omdat
daardoor grote plannen voor een
megafeest in de ijskast terecht kwamen. De mensen die het betreft ga
ik geen persoonlijke verwijten maken. Per slot van rekening hebben
zij zich in het verleden sterk voor de
vereniging ingezet. In plaats daarvan wil ik hen bedanken dat zij hun
steentje hebben bijgedragen.
De bestuursleden die vertrekken
zijn Arie Oudman, Bas Nieuwenhuis, Remy Heuver, Laura Smolenaers, en Ramon Dibbets. De
meest opvallende is natuurlijk Arie
Oudman. Hij is vier jaar voorzitter geweest (en daarvoor nog o.a..
penningmeester). Onder zijn bewind is het contactpersonennetwerk opgezet, zijn noorderlicht en
de website opnieuw vorm gegeven,
heeft hij geholpen met ontsluiten
van de archieven en zijn de ﬁnan-
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ciën beter dan ooit geworden. Dat
is een grote verdienste. Er zullen
misschien mensen zijn die zeggen
“ja, maar dat heeft hij niet allemaal
zelf gedaan”. Nee, natuurlijk niet.
Maar een voorzitter die ruim baan
kan geven aan zulke projecten en ze
kan stimuleren is goud waard. We
nemen dus afscheid van Arie, maar
niet voor lang. Op feesten zien we
hem geheid terug.
De nieuwe kandidaten zijn Henriette van der Woude-Rantalaiho,
Adriaan Perrels, Stephan Vermeulen, Stephan Rook, en Johan Plomp.
De zittende bestuursleden, die
kandidaat zijn: Marina Nijhuis en
Jos Helmich. Van alle kandidaten
zal in dit Noorderlicht een portret
worden gegeven en hun visie op de
vereniging zodat u weer weet waarvoor u kiest.
Daarnaast presenteren we de
stukken van het jaarverslag, voorstellen voor de viering van het lustrum, de accenten die gelegd zullen
worden bij de organisatie van activiteiten, en de plannen voor het
uitbrengen van het lustrumboek.
Dit Noorderlicht is daarom nogal
zakelijk. Het bevat een hoop dingen die de leden moeten weten in
aanloop naar de algemene ledenvergadering 24 maart in Tampere. De
ALV zal gecombineerd worden met
een uitje naar het Leninmuseum en
de Aleksanderinkirkko. Het bestuur
nodigt iedereen uit hierbij aanwezig
te zijn, daarbij vooral denkend aan
de mensen in Tampere. Lid of geen
lid. We willen graag weten wat zij
te zeggen hebben.

De begroting is samengesteld
met medewerking van de kandidaatsbestuursleden. Het zittende
bestuur heeft wel een begroting
gemaakt, maar de kandidaten wilde
een aantal wijzigingen. Mailboxen
zijn volgelopen bij de discussie hierover, maar uiteindelijk is daar een
begroting uitgerold waar iedereen
mee kan leven. Het nieuwe bestuur
zal indien zij een mandaat van de ledenvergadering krijgt de begroting
verdedigen, Per slot van rekening
zijn degenen die deze begroting
moeten uitvoeren.
Over de begroting kunt u, net
als over de kandidaten, per internet
stemmen (zie pagina 18). Stemmen
per email kan al langer maar mogelijkheden voor misbruik waren
levensgroot aanwezig. Door de huidige opzet word die kans geminimaliseerd. Het is de bedoeling dat in de
toekomst leden initiatiefvoorstellen,
tegenbegrotingen of hun kandidatuur per internet kunnen indienen.
Over deze onderwerpen kan dan,
net als over een bestuursvoorstel,
gestemd worden. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat het voorstel in
kwestie ruim van te voren bekend
moet zijn zodat leden er een poosje
over na kunnen denken voordat zij
hun keuze maken. Ook is er zeker
tijdsbestek nodig om op de website de verkiezingen te regelen. Het
komt er op neer dat een voorstel
tenminste drie weken voor de ALV
ingediend moet zijn anders kan het
niet in stemming gebracht worden.
Toekomstmuziek, maar de noten
komen niet van al te ver.
Jos Helmich
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Henriette van der WoudeRantalaiho
Ik ben geboren op een boerderij
in Bornerbroek en ben dus een echte
Tukker. Na het gymnasium ben ik
afgestudeerd aan het Utrechts Conservatorium.
In 1970 ben ik naar Finland gekomen voor vervolgstudie aan de
Sibelius-Academie. Ik heb gewoond
en gewerkt in Tampere (1971-1973)
en in Savonlinna (1974-1982). In
Savonlinna leerde ik hoe moeilijk
het is om als enige Nederlander ver
van Helsinki te wonen, kinderen te
krijgen en altijd maar te hopen dat je
begrijpt wat ze je vertellen in de neuvola, en vaak voor debiel te worden
aangezien omdat je de Finse taal niet
goed beheerst.
Sinds 1982 werk ik als docent vioolpedagogiek en ook als tutor voor
de niet-Finse studenten aan de Sibelius-Academie en woon in Virkkala
(Lohja).
Ik ben getrouwd met Eero Rantalaiho, en ben moeder van twee
volwassen kinderen en oma van
twee kleinkinderen die in Jyväskylä
wonen.
Interesses: natuur, tuinieren, lezen,
psychologie, ﬁtness, talen en
geschiedenis.
Verenigingen waarvan ik lid ben:
Virkkalan Kulttuurin Ystävät- Virkby Kultur vänner ry (voorzitter),
Collegium Musicum Ecclesiae Lohiensis (bestuurslid), Lohjan Kesä
(bestuurslid), Lojosamfundet, FinsNederlandse vereniging, Musiikkilääketieteen Seura, en een aantal

Adriaan Perrels
Ik woon sinds September 1999 in
Finland. Zoals bij zo vele anderen
is dat gekomen door het leren kennen van een Finse vrouw, Päivi, met
wie ik sinds 2000 getrouwd ben. De
hele geschiedenis gaat wel iets verder terug.
Ik kwam in 1995 voor 5 maanden
naar Finland als ‘visiting researcher’
bij VTT Energia. In die tijd ontmoette ik Päivi en sindsdien werd
Finland steeds aantrekkelijker. Niettemin ging ik eerst weer terug naar
Nederland en wisselde daar zelfs nog
van baan (van ECN naar TNO). Päi-

verenigingen waar je als beroeps vioolpedagoog wel lid van
moet zijn.
Door deze verenigingen heb
ik heel veel nuttige contacten op
verschillende gebieden.
Met mijn heel grote familie
in Nederland heb ik nog intensief contact en ik lees op de
web verschillende Nederlandse
kranten. Wat een reclame.... bij
ons thuis werd altijd gezegd dat
eigen roem stinkt!
Zaken waaraan de vereniging
aandacht moet besteden:
Voor de komende periode
is het lustrumboek heel belangrijk, maar het schrijven en
uitgeven daarvan mag de vereniging geen leden gaan kosten.
In tegendeel: wij moeten proberen om meer leden te werven.
Dat lukt als de vereniging ook
iets kan aanbieden waarvan men proﬁjt heeft in het dagelijks leven.
Twee culturen in hetzelfde gezin
is een grote uitdaging en het opvoeden van kinderen kan allerlei onverwachte, moeilijke situaties opleveren.
("doen we het op zijn Nederlands of
op zijn Fins?"). De Finse maatschappij is anders dan de Nederlandse,
volgens mij (ervaring) moet de vereniging een mogelijkheid bieden om
gezamenlijke ervaringen te bespreken
("vertaistuki" in het Fins) en op die
manier goede ervaringen ook aan
anderen doorgeven.
De Finse vrouw zegt dat zij geemancipeerd is, in mijn opinie is zij
dat niet. Een gezin in Finland kan
moeilijk rondkomen met het salaris

vi heeft zelfs enkele malen in Nederland naar een baan gehengeld, maar
helaas. Vele KLM en Finnair tickets
verder ontving ik begin 1999 een
uitnodiging van VATT (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) om bij
hun te komen werken als energie- en
milieueconoom.
Ik werk nog steeds met genoegen
bij VATT, waar ik me o.a. met de
economie van klimaatbeleid bezig
houdt. Finland bevalt me goed en ik
heb hier nieuwe vrienden gemaakt,
ook bij NedVer, waar van ik pas
– doelbewust – na 4 jaar in Finland
te wonen lid werd. Ik ben sinds een
paar jaar contactpersoon voor Hel-

van één kostwinner: dat betekent dat
de vrouw geen keuze meer heeft. Zij
moet wel aan het werk. Deeltijdsbanen zijn er bijna niet. Dat betekent
kinderoppasproblemen, thuis is de
vrouw dan moe en heeft nog maar
weinig energie om alles op tiptop
te doen.
Omdat alle hobby's plaatsvinden
na schooltijd is er maar zelden tijd
om samen gezellig te eten.... Gezelligheid is juist iets waar een Nederlander naar snakt en waarvoor de Fin
niet eens een eigen woord heeft.
Als ik verkozen word, wil ik de
nadruk leggen op wat in de regio gebeurt en gezinnen die door te grote
afstand niet naar de zaterdagschool
kunnen komen een steuntje in de
rug geven.
sinki en omstreken en mede daardoor
kan je me op de 2e vrijdagavond van
de maand nog wel eens vinden in de
Pullmann bar in ’t station van Helsinki. Sinds enkele maanden ben ik
betrokken bij de samenstelling van
een boek met portretten van opmerkelijke Nederlanders uit verleden
en heden die in Finland hebben gewoond of een nauwe band met het
land hadden.
Ondertussen ben ik een fervent
lief hebber van ‘mökkeily’ geworden. Omdat we vrij veel reizen zijn
we blij om de zomervakantie in ons
zomerhuis aan Jääsjärvi te kunnen
besteden. Saunaatje, grilletje, beetje

knutselen en hakken, zwemmen, of
het meer op. Wat wil je nog meer!
– met de Nederlandse Vereniging
wellicht?

Mijn ideeën omtrent de vereniging
Het ledenbestand van de vereniging houdt geen gelijke tred met de
aantallen Nederlanders die de laatste
jaren naar Finland komen (≈70 per
jaar sinds 2000). Daarnaast zal het
velen zijn opgevallen dat er een vrij
kleine groep is die vaak zijn gezicht
laat zien, terwijl voor vele anderen
de vereniging niet gigantisch aanspreekt. Het is als het ware al heel
wat dat men nog lid blijft. De min
of meer gezichtsbepalende leden zijn
vaak mannen van ruwweg tussen de
30 en 55 jaar. Hoewel ik zelf tot die
groep gerekend kan worden, vind ik
het essentieel voor de toekomst van
de vereniging dat jongere Nederlanders (en Finnen met een Nederlandse
achtergrond) én vrouwen zich net
zo welkom voelen en even graag iets
willen organiseren als anderen. Bedenk hierbij ook dat het proﬁel van
de nieuwkomers vaak verschilt van
degenen die hier vóór 1995 aankwamen. Zo is sinds enkele jaren het
aandeel vrouwelijke Nederlandse
migranten gelijk gekomen met ‘t
aandeel mannen. Verder neemt het
aandeel migranten zonder (vaste)
partner ook toe. Al met al betekenen al die trends drie uitdagingen:
(1) het gespreid activeren van meer
(huidige) leden, (2) nieuwe leden
werven, en (3) samenwerking zoe-

Stephan Vermeulen
Moi. Ik woon in de omgeving van
Helsinki (Lohja) en ik ben zo’n twintig jaar geleden verhuisd vanuit Nederland naar Finland. Tegenwoordig
werk ik als docent wiskunde, scheikunde en computerkunde.
In de winter ga ik elke week ijszwemmen (sommigen spreken over
wakzwemmen). Elke zondag zwemmen een dertigtal mensen van onze
buurtclub in dat wak en warmen zich
dan op in de sauna. Het is een verfrissende, leuke en gezellige hobby.
Dit jaar sta ik weer kandidaat voor
het bestuur van de Nederlandse vereniging. Sinds vorig jaar beheer ik de
website van de vereniging en dat was
eigenlijk de reden voor mij om me

ken met andere organisaties zoals de
Zaterdagschool.
Juist door nieuwe leden te werven
die vaak een diverse achtergrond hebben, zal het makkelijker worden een
diversiteit aan activiteiten over meer
initiatiefnemers te spreiden. De lol
is om veel verschillende leden een
enkele keer iets te laten organiseren,
en met name iets dat ze juist zelf al
leuk vinden. Zo spreid je de druk en
blijft het leuk. Leden worden ook
van harte uitgenodigd om suggesties te doen.
Een ander belangrijk punt is de at-

kandidaat te stellen. Het onderhoud
van die website vraagt energie en tijd
van velen. Om als eerste te noemen:
zonder de opzet die Jos Helmich gemaakt heeft, was er ook niets van die
vernieuwing gekomen. Gelukkig zijn
er nu al veel meer mensen betrokken
bij de opzet van die website: Peter
schrijft actief voor het blog, Bart
heeft erg goede winterfoto’s gezet in
de fotohoek etc.
Het is niet de eerste keer dat ik in
het bestuur zit; al in 1989 zat ik ook
in het bestuur van die vereniging, en
ook in 1992, in 2000 en in 2002. Dat
geeft aan de ene kant een heel scala
van ervaringen, maar het is beter om
vooruit te kijken en daarom hoop ik
dat meerderen dit komende jaar mee
willen werken aan allerlei onderdelen
van die website.

tractie van de vereniging buiten de
regio Helsinki en west-Uusimaa. In
en rond Turku, Tampere en Oulu zijn
al dusdanige aantallen Nederlanders
dat daar een duurzame lokale contactenbasis realiseerbaar moet zijn,
d.w.z. zowel een contactpersoon (die
er nu al is) als een regionaal activiteitenbudget. Ook oostwaarts zijn
Nederlanders te vinden, het zou mooi
zijn om daar eveneens een aanspreekpunt te realiseren. We zullen er ook
een gewoonte van maken elk jaar een
van de grotere activiteiten buiten de
hoofdstadregio te organiseren (zoals
deze keer de ALV+ in Tampere).
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Jos Helmich
Ik heb me ooit bij mijn aantreden
al eens voorgesteld, maar voor de
goede orde zal ik nu nog maar eens
doen. Mijn naam is Jos Helmich, ben
in 1965 geboren Rotterdam. Ik heb
econometrie gestudeerd in Groningen. Eind 1998 heb ik Kaija ontmoet
op een reis naar het Midden-Oosten.
We hebben daarna in 2000/2001 in
Perth (West-Australie) gewoond,
daarna zijn we verhuisd naar Forssa.
Ik werk nu voor Vansco, een Canadese onderneming. Ik maak de software
voor een gecomputeriseerde hydraulische terminal. Deze terminal wordt
ingebouwd in de armleuning van
tractoren gemaakt door Valtra.
Wat betreft mijn bezigheden in
de vereniging. 2002 stapte ik in het
bestuur. Ik ben eerst algemeen bestuurslid geweest. Het was dat jaar
een beetje zoeken naar wat me lag.
In 2003 heb ik het hoofdredacteurschap van het Noorderlicht op me
genomen en toen het contactpersonennetwerk werd opgericht werd ik
contactpersoon in Forssa. Toen ik de
verantwoordelijkheid kreeg voor het
internet heb ik oude plannen om de
website te moderniseren nieuw leven in geblazen. Sinds maart vorig
jaar hebben we nu een nieuwe website en een echte internetredactie.
Ik heb door deze werkzaamheden
voor mezelf ontdekt dat ik ervan
hou om nieuwe dingen op te zetten,
een organisatiestructuur te scheppen
en dan mijn handen er weer van af
te trekken. Natuurlijk houd je wel
voeling met de mensen die het werk
van je over nemen, maar toch is er
zoiets van “kunstwerk klaar, tijd
voor weer wat nieuws”. Noorderlicht
blijft echter een constante in mijn
werkzaamheden. Als ik niets anders
te doen heb is dat toch iets wat aandacht blijft vragen. De combinatie

Marina Nijhuis
Velen zullen mijn naam al eens
onder aan een mail of brief zijn tegengekomen, maar, voor wie mij niet
kent, hier nog een terugblik, aangevuld met een paar persoonlijke woorden. Mijn naam is Marina Nijhuis, ik
woon in Oulu. Met mijn man, Rik
Wierenga, en drie dochters (inmiddels tieners) ben ik in het najaar van
1998 naar Finland verhuisd omdat
Rik hier een baan kreeg op de universiteit. Wetenschappelijk onderzoek doen brengt vaak met zich mee,

van Noorderlicht en de
website is iets wat men
informatiemanager is
gaan noemen. Het is
een zware functie geworden, en het zou best
kunnen dat het nieuwe bestuur besluit de
werkzaamheden weer
te splitsen.
Als ik naar de toekomst k ijk da n zou
ik graag willen dat de
vereniging zich gaat
verbreden. Meer samenwerking met anderen zoeken om
bepaalde zaken te bewerkstelligen. De mensen ver wachten veel
van ons, maar we zijn
een kleine club. Het
ontbreekt ons aan voldoende massa om werkelijk grote dingen op te zetten. Wilt
u een mooi glossy Noorderlicht? Ik
zou het graag doen. Het is alleen vele
malen duurder. Zoekt u een baan?
De vereniging kan soms helpen, maar
een professioneel uitzendbureau zijn
we niet. Dating service? Ja, waarom
niet! De vereniging is er voor bevorderen van contacten. Toch kost dat
ook geld en mankracht, dus actiever
dan een uitnodiging voor de borrel
kunnen we niet zijn.
Geld en mankracht zijn de sleutelwoorden bij welke infrastructuur
we ook bouwen. Een van de makkelijkste dingen om uit te bouwen is
het bestaande netwerk van contactpersonen. Ofschoon nog vrij nieuw
(Sandra van der Veen heeft er destijds
zich erg ervoor ingezet), is het niet
meer weg te denken uit de verenigingsstructuur. Het word nu tijd om
dat uit te bouwen. Een actief beleid
om mensen in de regio te bereiken

dat een deel van iemands loopbaan
in het buitenland wordt doorgbracht
en vóór Finland hadden we al 10 jaar
in Heidelberg in Zuid-Duitsland
gewoond i.v.m. Rik’s werk.. Na 10
jaar voelden we ons al half Duits, we
praatten thuis naast het Nederlands
ook vaak Duits. Vanuit Heidelberg
reden we, als we wilden in een halve
dag naar Nederland en het leek niet
zo noodzakelijk te zoeken naar een
“Nederlandse identiteit”.Eenmaal in
Finland raakte de band met Duitsland langzaam op de achergrond en
kwam de behoefte aan een Neder-

nu belangrijk. We hebben 13 leden
in Varsinais-Suomi, 7 in Pirkanmaa,
en 10 in Pohjois-Pohjanmaa. Als
we er 20 leden in zo’n regio hebben
kunnen de lokale groepen hun eigen
ondervereniging oprichten met een
kernbestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester, en secretaris.
Men kan dan ergens tussen de 60%
en 70% van het lidmaatschapsgeld
krijgen voor de eigen activiteiten, de
rest is een bijdrage aan de informatievoorziening van de vereniging in het
algemeen. Voor groepen kleiner dan
20 mensen heeft deze operatie weinig zin. Daarom wil ik juist mensen
in die regios oproepen. Wordt lid!!
Stap over die rode draad van 20 leden en richt je eigen ondervereniging
op! Jullie weten zelf het beste waar
je behoefte aan hebt. Je kunt er zelf
vorm aan geven en ten alle tijd een
beroep doen op de faciliteiten die de
vereniging biedt.

landse identiteit weer naar voren.
Heel toevallig leerde ik Sandra van
der Veen, de contactpersoon voor
Oulu kennen en werd ons gezin lid
van de Nederlandse Vereniging. In
Oulu wonen naar verhouding weinig
buitenlanders, waarvan naar mijn
weten slechts zo’n 15 Nederlanders.
Ik was benieuwd naar het leven van
andere Nederlanders in Finland en
kreeg door o.a. het Noorderlicht en
de website hierin inzicht. Twee jaar
geleden vroeg Arie Oudman mij om
zitting te nemen in het bestuur, als
secretaris. Ervaring met administra-

tief werk had ik totaal niet, veel
verder dan emails versturen en het
gebruik van Word was ik niet gekomen: mijn werk heeft zich altijd
in de zorgsector afgespeeld. In Nederland en Duitsland was ik verpleegkundige, op dit moment ben
ik bijna afgestudeerd als lähihoitaja.
Het was vooral nieuwsgierigheid
en de behoefte iets nieuws te leren
waardoor ik ja zei.
Het werk op het secretariaat
hield in dat ik de ledenlijst bij
moest houden. Op basis van de
ledenlijst kunnen bijvoorbeeld labels voor het Noorderlicht geprint
worden, emails verstuurd worden
(als het emailadres bekend is) of
(rond)brieven en de contributiebrief
verzonden worden. Ook de forumbeheerder heeft de gegevens uit de
ledenlijst nodig om te kunnen bepalen of hij iemand toelaat op het forum. De contactpersonen gebruiken
gegevens uit de ledenlijst om leden
in hun regio op te sporen. Behalve
de ledenlijst is er de mailbox van se
cretariaat@nederlandsevereniging.
ﬁ. Sinds de zomer van 2006, gelijk
met het in gebruiknemen van de
nieuwe website heeft deze mailbox
het oude nedver@kolumbus.ﬁ vervangen. Het voordeel van de nieuwe
website voor het secretariaat is, dat
post voor bijvoorbeeld de contactpersonen of het Noorderlicht niet
meer naar het secretariaat komen.
Wat wel bij het secretariaat komt
zijn de aanmeldingen van nieuwe le-

den en de afmeldingen,
verhuisberichten enz.
Ook komen nogal eens
vragen uit Nederland
die betrekking hebben
op de taal: wie kan mij
zeggen wat deze Finse
tekst betekent? Vragen
van iemand, die zakelijk kontakt met Finland zoekt, of op zoek is
naar een vriend of vroegere schoolgenoot. Vragen zijn er van Finnen,
die Nederlands willen
leren. Elke vraag vereist
een ant woord. Soms
was het zinvol om de
vraag op het forum te
plaatsen. Soms probeerde ik de vraag zelf te
beantwoorden. Afhankelijk van de tijd, die ik
in een antwoord kom
steken gebeurde dit een
meer of minder uitvoerig. Ik leerde, dat na een
uitvoerig anwoord van
mijn kant soms geen enkele reactie
meer volgde: een mevrouw in Nederland vroeg mij naar de titel van
een ﬁlm, die ze toevallig tijdens een
verblijf in Finland had gezien. Ze
herinnerde zich alleen nog, dat het
over een handelsreiziger en een haas
ging...... Dankzij google.ﬁ vond ik
na lang zoeken uiteindelijk de titel,
“Jäniksen vuosi” was het, meen ik.
Op het uitvoerige antwoord, dat ik
haar stuurde is nooit meer een antwoord gekomen. Het omgekeerde
kwam ook voor: iemand bedankte
terwijl ik hem helemaal niet had
kunnen helpen, bijvoorbeeld van de
Nederlander, die tijdens de Tweede
Kamer verkiezingen voor zijn werk
in Helsinki was en hoopte daar de
uitslag van de verkiezingen samen
met andere Nederlanders te kunnen
volgen op t.v. en vervolgens te kunnen vieren of niet....
Zoals ik al zei, ervaring met administratief werk had ik niet en met
veel moeite heb ik het programma
Access voor de ledenlijst leren gebruiken. Iedere keer als op basis van
de ledenlijst de adreslabels waren
geprint voor bijvoorbeeld het Noorderlicht, was het wat spannend:
hoeveel komen er onbestelbaar bij
mij terug? Onbestelbaar kan betekenen, dat ik een adreswijziging niet
heb doorgevoerd, of het lid heeft
zelf vergeten zijn verhuizing door
te geven of gewoon: een fout van
de post. Alle mogelijkheden zijn
voorgekomen. Mijn administratie

is nooit helemaal perfect geworden,
steeds “streed” ik met mijn slordigheid en natuurlijk: met tijdnood!
Het gezin, de opleiding, hobby’s.....
Het moest wel eens wijken voor het
secretariaatswerk. Ook het feit dan
de computer, waar ik op werk zijn
beste dagen heeft gehad telt/telde
mee. Bovendien wordt hij ook door
de andere gezinsleden gebruikt en
voortdurend klinkt het: “Mam,
wanneer ben je klaar?”
Het lijkt er op, dat dit voorjaar in
het bestuur van de vereniging nieuwe gezichten zijn te zien en ik hoop,
dat daarbij iemand is die de secretariaatswerkzaamheden van mij
zal overnemen. Haar of hem zal ik
graag inwerken en adviezen geven,
net zoals ik van de vorige secretaris
heb gehad en ook Jos Helmich heeft
altijd weer geduld getoond door mij
dingen uit te leggen. Aan de andere
kant: het secretariaat is een functie
waarin ruimte is voor je eigen invulling. En ,wat uit bovenstaande
blijkt, om veel nieuwe dingen te leren, het secretariaat is echt iets voor
iemand,die graag communiceert,
corespondeert!
Dit jaar stel ik me wel weer beschikbaar als bestuurslid en wil
graag een functie waarin ik me
meer kan richten op de regio: actiever zijn naar leden en contactpersonen in Oulu en Noord-Finland,
ledenwerving (door bijvoorbeeld
op hogescholen in Oulu e.d informatie over de NviF op te hangen),
publiciteit over de vereniging (door
contact te zoeken met bijv. huis-aan
huisbladen), organiseren van meer
activiteiten (vorig jaar hebben Sandra van der Veen en ik samen het
Sinterklaasfeest georganiseerd en
hiervoor kostenloos ruimte kunnen gebruiken van de gemeente
Oulu ).
De mogelijkheden en omstandigheden in een regio als Oulu of
Lapland zijn heel anders dan in
Zuid-Finland: het beperkte aantal
leden en de grotere afstanden, de
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn daarom beperkter maar
op zich nog belangrijker. Binnen het
bestuur moet volgens mij zeker iemand uit deze regio zitten, die dan
ook voornamelijk vertegenwoordiger is voor voor de leden uit die
regio meer dan voor de Vereniging
als geheel!

Kandidaat bestuursleden stellen zich voor
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Johan Plomp

houden de Nederlandstaligen
contact en ik wil me graag inzetten om het verenigingsleven hier
te ondersteunen.

Wie is Johan Plomp en wat
doet hij in Finland?

Naast werk en gezin heb ik me
ook ingezet in de kerk. Ik heb regelmatig orgel en piano gespeeld
in de internationale kerk in Oulu.
Ook in Tampere lijken er mogelijkheden te zijn om binnen de
kerk te helpen.

Het is het bekende verhaal. In
mijn geval gebeurde het tijdens
mijn 3 maanden durende stage
in 1988. Verliefd, verloofd, getrouwd (in 1990) en nu met
drie kinderen. Eén en ander
geschiedde in Oulu, waar ik
met mijn vrouw Kaisa 17 jaar
gewoond heb. Sinds afgelopen
zomer zijn we echter naar Tampere verhuisd en beginnen we
weer met een nieuw hoofdstuk
in ons leven.
In Oulu heb ik eerst bij de
Universiteit van Oulu gewerkt
in diverse functies, waarna ik
naar VTT ben overgestapt. Ook
in Tampere werk ik voor VTT
als onderzoeker.
A ls vader van half-Nederlandse kinderen heb ik een stukje
van mijn kultuur willen doorgeven.
De avondverhaaltjes hebben hun
werk helaas maar gedeeltelijk gedaan.
Maar Sinterklaas is er altijd ingegaan
als peperkoek. Ik ben blij dat we de

goedheiligman ook in Oulu al vele
jaren mochten verwelkomen. Typisch
Nederlands eten, zoals boerenkool of
nasi, mag ik graag klaar maken en
gaan er bij de kinderen goed in. In
Tampere is alles voor ons natuurlijk
nog nieuw voor ons, maar ook hier

Ik ben pas een vijftal jaren
geleden lid geworden van de
Nederlandse vereniging. Contacten met de vereniging heb ik
al langer, maar in Oulu waren er
eigenlijk geen activiteiten. De afgelopen jaren is daar verandering
in gekomen, dankzij verschillende
actieve leden. Een van de doelstellingen van de vereniging is
de ontwikkeling van het werk in
andere delen van Finland naast de
hoofdstad. De realisatie van deze
doelstelling staat of valt met de
bereidheid van plaatselijke Nederlanders om de activiteiten te ontplooien.
Mijn dank aan allen die hieraan mee
hebben gewerkt.

Begroting voor het boek t.g.v. het 70-jarig bestaan van de Nederlandse vereniging
Korte beschrijving van de aard van het boek
Het boek biedt een schets van de wijzen waarop Nederlanders contacten hebben opgebouwd met Finland door handel,
culturele samenwerking en migratie, waarbij ook duidelijk gemaakt kan worden dat van het één (handel of culturele contacten) het ánder (migratie) kan komen, zij het dat voor die laatste stap veelal ook het hart een rol speelt (partner en/of
Fennoﬁeli). Het boek is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, te weten een inleiding, drie hoofdstukken die portretten van
verdienstelijke Nederlanders in of voor Finland beschrijven uit drie opeenvolgende tijdvakken, en een afsluitend hoofdtuk
over de historie van de vereniging, met daarin ook aandacht voor de Zaterdagschool. Samenvattend kan het boek als volgt
gekarakteriseerd worden:
•
•
•
•
•

Informatief, maar met een persoonlijke toets (o.a. biograﬁeën/schetsen en interviews)
Toegankelijk zonder simplistisch-populariserend te worden
Verhalen/beschrijvingen vergezeld van illustraties
Betrekkelijk bescheiden omvang, maar door de tweetaligheid (NL/FIN) toch nog 140 ~ 180 blz.
Uitvoering als paperback, illustraties, graﬁeken en foto’s alleen in zwart/wit.

Doelgroepen en geraamde oplage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nederlanders in Finland, zo’n 1300 personen, wonend in 500~700 huishoudens.
Nederlandse Fennoﬁelen in Nederland – 100 tot 1000 huishoudens
Finnen geïnteresseerd in Nederland – 50~250 huishoudens
De Nederlandse Ambassade in Finland
Verscheidene Finse instanties (ministeries, toeristenbureaus, etc..)
Finse en Nederlandse bibliotheken (m.i.v. de Zaterdagschool)

De ambassade heeft – bij monde de heer Kieft – aangegeven dat bij een voldoende representatief boek (qua inhoud
en uitvoering) er belangstelling bestaat en gros een aantal exemplaren te bestellen. Deze exemplaren zouden dan als
presentje dienst kunnen doen. Op dit moment is er dus nog geen formele committering van de Ambassade, noch is al
duidelijk een aantal genoemd. In de onderstaande begroting is uitgegaan van ten minste 50 en ten hoogste 100.
Onder de verenigingsleden zal door middel van een formulier in de Noorderlicht-editie van Maart 2007 de belangstelling en koopbereidheid gepeild worden. Vooralsnog gaan we uit van 50 tot 100 exemplaren voor Nederlanders in
Finland, m.n. verenigingsleden. Al met al komen we voor een tweetalige versie op ten minste 200 exemplaren en ten
hoogste 400. Voor een uitsluitend nederlandstalige versie zou vermoedelijk 150 volstaan.

Kostenraming bij verschillende oplagen en één- respectievelijk tweetalig (in euros)
Totale kosten
100 exemplaren
150 exemplaren
200 exemplaren
300 exemplaren
Kosten per stuk
100 exemplaren
150 exemplaren
200 exemplaren
300 exemplaren

160 bladzijden / tweetalig
Minimum
Maximum
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4600,5800,4800,7000,-

90 bladzijden / alleen nederlands
Minimum
Maximum
450,940,650,1340,900,1700,n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
23,16,-

4,50
4,50
4,50
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
29,20
23,30

9,50
8,95
8,50
n.v.t.

De kosten kennen twee hoofdbestanddelen, nl. drukkosten en vertaalkosten. De vertaalkosten zijn aanzienlijk (er
is hier 3500,- aangehouden), daarom is er ook een alternatief opgenomen met alleen Nederlands. Afzonderlijke vermelding verdienen nog de verzendkosten. Bij de huidige tarieven (2 e klasse, 250g-500g) kan uitgegaan worden van €
2,25 per verzonden boek.
Bij de eentalige uitvoering valt de ambassade als en gros inkoper af, terwijl ook de kleine Finse markt dan wegvalt.
In wezen komt het er dan op neer dat 150 exemplaren toereikend is. Inclusief verzendkosten komt de eentalige versie
dus op ongeveer € 7,- per boekje. Aangenomen dat er 50 exemplaren binnen de vereniging worden verkocht, en nog
zo’n 20 aan derden, dan blijft er bij een aankoop van 150 stuks een restrisico over voor de vereniging van ongeveer €
400,- . Aangenomen dat om en nabij 20 exemplaren worden weggegeven, dan resten er nog 60 exemplaren voor de
naverkoop. De nettokosten komen dan in het gunstigste geval op € 100,- uit.
Bij de tweetalige uitvoering lopen zowel de kosten als de afzet op, maar het restrisico is vermoedelijk groter dan in
de eentalige uitvoering. Door de grote vast kostenpost voor de vertaling heeft het weinig zin veel te beknibbelen op de
oplage. De vraag rijst in dit geval of er voldoende bereidheid is om 16 euro (excl. verzendkosten) te betalen voor dit
boek. Als op voorhand al voor tenminste 200 exemplaren toezeggingen worden gedaan (bij een prijs van 16 euro) zou
nog steeds een restrisico gelden van 1600 euro, terwijl voor de vereniging de helft hiervan (800,-) wel zo ongeveer het
maximum lijkt. Voor een tweetalige versie moeten derhalve hetzij de totale kosten omlaag (bijvoorbeeld dankzij een
goede vertaaldeal) dan wel dankzij speciﬁeke sponsoring wordt het restrisico voldoende afgedekt. Beide opties dienen
te worden onderzocht alvorens deﬁnitieve stappen te nemen.

Het voorstel aan de ALV is om het restrisico dat maximaal ten laste van de vereniging kan komen vast te stellen op € 600,-, waarbĳ de situatie aan het eind van het
boekjaar waarin de meeste kosten gemaakt worden als
meetpunt wordt gehanteerd. Verder wordt het bestuur en
de boek-commissie gemaand alleen verplichtingen aan
te gaan nadat is komen vast te staan dat aan de wens
van de ALV wat betre� maximaal acceptabel risico voldaan kan worden (zie pagina 18).
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Het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland nodigt u uit voor de komende Algemene
Ledenvergadering in Tampere.
Om de regio’s buiten Helsinki actiever te betrekken bij het verenigingsleven, is er in de laatste ledenvergadering besloten,
vanaf 2007 de voorjaarsvergadering inclusief een georganiseerde activiteit op een lokatie buiten Helsinki te organiseren.
Dit jaar heeft Tampere de eer! Het programma van de dag ziet er als volgt uit:
12.00u verzamelen op CS Tampere in de ontvangsthal
12.30u Bezoek aan het Lenin-museum o.l.v. een Engels sprekende gids
14.15u Bezoek aan de Aleksanterin Kirkko, de Alexanderkerk
15.00u ALV incl. koﬃe/thee/fris en een broodje in restaurant Astor
17.30u Afsluitende borrel in restaurant Astor
18.00u Vrij avondprogramma incl. een mogelijk diner in de stad
De lokaties zijn op maximaal 10 minuten lopen van elkaar, dus verplaatsen we ons maar te voet. Alles is in het centrum,
ten westen van de Tammerkoski.

Korte toelichting dagprogramma:
1) Lenin-museum: lokatie Hämeenpuisto 28 - 3e verdieping. Het enige permanente Lenin-museum ter wereld is gevestigd in de "Proletarier-Hal" in Tampere, de ruimte waar Lenin en Stalin elkaar voor het eerst ontmoet hebben in het
jaar 1905. Vrijwel alle Lenin-musea elders in de wereld hebben hun deuren gesloten en de nog overgebleven kleine musea
in Rusland zelf zijn alleen maar op bepaalde tijden geopend. In de zaal waarin de Russische revolutionairen o.l.v. Lenin
in 1905 en 1906 bijeenkwamen, is allerhand materiaal tentoongesteld, dat verhaalt over de geschiedenis van Lenin en de
Russische revolutie. In het museum is er als museumwinkel ook een "Lenin-boetiek".
2) Alexanterin kirkko: lokatie kruising Hämeenpuisto en Hämeenkatu. De Alexanderkerk is in haar architectuur in
principe eigenlijk nieuw-gotisch, met duidelijke invloeden van verschillende andere stijlrichtingen. Dit nieuw-gotische
hoge kerkgebouw werd in de jaren 1880/81 gebouwd en is de op een na oudste kerk van Tampere. De naam heeft de kerk
gekregen ter ere van. het 25-jarige regeringsjubileum van tsaar Alexander II. Theodor Decker is de architect van deze
Alexanderkerk. De buitenmuren zijn opgetrokken met handgemaakte rode bakstenen en in de toren bevinden zich drie
klokken van Duitse makelij.

Korte toelichting vergadering:
3) Ravintola Astor: lokatie Aleksis Kivenkatu 26. De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in de
benedenzaal van het restaurant Astor. De agenda van de vergadering zal apart aangekondigd worden. Hoofdzaken van de
vergadering zijn de bestuurswisseling, het geplande lustrum en de invulling ervan. Tijdens de vergadering is er koﬃe met
een broodje. Na de vergadering biedt de Nederlandse Vereniging een eenvoudige borrel in het restaurant aan.
Het is onze bedoeling is de bijeenkomst met een diner in het eerder genoemde restaurant voort te zetten. Hiervoor dient
u zich apart op te geven en het is geen onderdeel van het regulaire programma. Aansluitend zullen we ons eventueel naar
andere lokaties in de stad begeven.
Kosten: De toegang in het museum en de kerk is voor leden gratis en kost voor niet-leden 5 euro. De koﬃe, de broodjes en de eenvoudige borrel is voor leden gratis en kost niet-leden 10 euro.De reiskosten, het diner alsmede het verdere
avondprogramma zijn op eigen kosten. De treinreis dient door u zelf gereserveerd te worden.
Aanmelden: Vriendelijk doch met klem verzoeken we iedereen, zich voor uiterlijk maandag 19 maart aan te melden
i.v.m. de nodige reserveringen. Gelieve niet te vergeten aan te geven of u aan het diner wilt deelnemen. Aanmelding graag
bij ondergetekende of bij het secretariaat van de Nederlandse Vereniging. Indien er nog agendapunten zijn voor de ALV,
gelieve die uiterlijk 14 maart aan het bestuur door te geven. Reisprogramma per trein:
Oulu - Tampere: vertrek 07.04u, aankomst 11:59u
Helsinki - Tampere: vertrek 10:06u, aankomst 11:52u
Turku - Tampere: vertrek 09:46u, aankomst 11:47u
Jyväskylä - Tampere: vertrek 10:22u, aankomst 11:53u
Tampere: verzamelen op het station om 12.00u in de aankomsthal
Laatste trein terug naar Oulu vertrek om 20:00u
Laatste trein terug naar Turku vertrek om 21:11u
Laatste trein terug naar Jyväskylä vertrek om 22:05u
Laatste trein terug naar Helsinki vertrek om 23:02u
De volgende ochtend gaan er natuurlijk ook treinen. Met hartelijke groet en van harte welkom!
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging in Finland,
Guido Nuijten (tel. 050 - 54 987 34)
guido.nuijten@elisanet.ﬁ of secretariaat@nederlandsevereniging.ﬁ

1. Opening vergadering.
2. Verkiezen voorzitter en notulist van de jaarvergadering.
3. Verkiezen controleurs notulen en vaststellen kiescommissie (ook voor komende vergadering).
4. Notulen vorige 2 ALV's maart en oktober 2006.
5. Presentatie van het jaarverslag 2006.
6. Financieel verslag 2006.
7. Verslag kascommissie.
8. Ontheﬃng verantwoordelijkheid van zittend bestuur.
9. Ontheﬃng verantwoordelijkheid van zittende kascommissie.
10. Verkiezing van het nieuwe bestuur.
11. Verkiezing van de nieuwe voorzitter en installatie van het nieuwe bestuur.
12. Verkiezing kascommissie incl. Reservekascommissieleden.
13. Voorstel activiteiten 2007 met speciale aandacht voor focusgebieden.
14. Presentatie en goedkeuring van de nieuwe begroting voor het verenigingsjaar 2007.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

allo! Ik ben een studente aan
de Universiteit van Tilburg
en voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar Nederlanders in Finland.
Ik studeer Interculturele Communicatie en ben vooral geïnteresseerd
in migratie en culturele identiteit.
Migratie is tegenwoordig nogal een
populair onderwerp en met mijn
scriptie wil ik graag een kleine bijdrage leveren aan het onderzoek
dat er gedaan wordt. Ik wil gaan
onderzoeken om welke redenen
Nederlanders naar Finland gaan en

hoe ze het leven in het nieuwe land
ervaren en zich aanpassen. Vragen
die ik ga proberen te beantwoorden
zijn: blijven ze vooral Nederlander,
worden ze Fin, of meer Nederlandse
Fin/Finse Nederlander? Hoe was
het om als Nederlander in Finland
te gaan wonen: hoe was de ontvangst, wat zijn de voor- en nadelen
van het leven in Finland, waarom
kiezen mensen voor Finland?
Ik heb zelf een paar maanden in
Helsinki gestudeerd en wilde aan

het eind van die periode eigenlijk
niet meer weg, zo leuk vond ik het;
daarom wilde ik mijn scriptie ook
over Finland schrijven. Deelname
aan het onderzoek zal bestaan uit
een vragenlijst per e-mail, en eventueel een persoonlijk interview (ik
kom daarvoor in april een paar weken naar Finland). Mensen die interesse hebben, kunnen me mailen
op m.wachters@uvt.nl. Ik kijk uit
naar de reacties! Groet,
Maaike Wachters

Sponsor BB&L Car Rental

H

Oproep!!

Agenda voorjaarsvergadering (24 maart 2007 in Tampere):

Agenda 24.03.2007
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Notulen algemene Ledenvergadering, Datum: 25 maart
2006 Tijdstip: 13.45 uur Plaats: Helsinki, International
Cristian Center Adres: Rouholahdenkatu 16. Aanwezig
van het bestuur: Arie Oudman, Jos Helmich, Remy Heuver, Guido Nuijten, Marina Nijhuis. Afwezig met kennisgeving: Maaike Beenen (persoonlijke redenen), Bas
Nieuwenhuis (verblijf in het buitenland).
De Algemene Ledenvergadering wordt bijgewoond door
vijftien leden (exclusief het bestuur): Henk Vink, Peter
Starmans, Ramon Dibbets, Laura Smolenaars, Arjen
Raateland, Eero Rantalaiho, Henriette van der WoudeRantalaiho, Nosje Heybroek-Nikkilä, Stephan Rook,
Hanna Braak, Rogier Nieuweboer, Suvi Vuorinen, Adriaan Perrels, Jean Blankert, Sari Dibbets.
1. Opening De vergadering wordt enigzins verlaat wegens technische problemen om 13:45 uur geopend door
de voorzitter Arie Oudman.
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
De vergadering kiest Arie Oudman als voorzitter en Marina Nijhuis als notulist van de vergadering.
3. Verkiezing van twee controleurs van de notulen en
stemmentellers Stephan Rook en Peter Starmans stellen
zich beschikbaar .
4. Vaststellen van de agenda De vergadering gaat akkoord met de agenda.
5. Mededelingen van het bestuur De Nederlandse Ambassade in Helsinki nodigt de Nederlanders in Finland en
hun partners uit om op vrijdag 28 april 2006 om 18.0019.30 Koninginnedag te vieren op de residentie van Ambassadeur Engels. De Ambassadeur hoopt op vele gasten,
de mededeling is ook te vinden op de website.
6. Jaarverslag 2005 Noorderlicht: Jos Helmich (hoofdredacteur) meldt: de formule van het Noorderlicht is in
grote lijnen hetzelfde gebleven, geprobeerd wordt om een
breed publiek aan te spreken, ook kinderen en jongeren.
Kopij komt in wisselende mate binnen. Het lijkt erop, dat
sponsors en adverteerders weer wat makkelijker te vinden
zijn door het economisch herstel in Nederland. Noorderlicht komt dit jaar vier maal uit. Meldingen over activiteiten binnen de Vereniging: Arie verwijst naar het overzicht
over de gehouden activiteiten in 2005 en de geplande activiteiten in dit jaar. De in dit overzicht genoemde kanotocht in Klaukkala werd echter afgelast i.v.m. slecht weer
op de ochtend van 7 augustus. Jos vraagt zich af, of het
kanoën dit jaar weer gepland zal worden. Arie meldt, dat
het Leidens Ontzet mede dankzij de medewerking van
de ambassade, die de haringen betaalde, een groot succes
werd. Adriaan meldt, dat aan de lijst met gehouden activiteiten nog toegevoegd kan worden, dat op 27 oktober
een lezing werd gehouden door Mathijs van Boxsel“de
Lof der Domheid”
Mededelingen betr. contactpersonen: Arie meldt, dat
Henriette van der Woude-Rantalaiho de nieuwe contactpersoon voor Länsi-Uusimaa wordt.
Nieuws van het secretariaat: Marina meldt, dat er 208
leden in de ledenlijst zijn. 7. Financieel verslag 2005 De
subsidie à 1500 euro is bedoeld voor het onderzoek naar
de herkomst van Mannerheim en is vooral bedoeld om

reiskosten te vergoeden. Guido licht ﬁnancieel overzicht
verder toe: de afname van het saldo á 705,14 euro is ontstaan doordat in 2005 het Noorderlicht vijfmaal uitkwam.
Dit jaar komt Noorderlicht vier maal uit op 24 bladzijden
per nummer. Nosje merkt op, dat in het overzicht de naam
van de bank onjuist is: moet zijn Nordea, niet Merita.
8. Rapport kascommissie Het verslag van het onderzoek
van de kascommissie wordt door Guido gepresenteerd.
Zie aldaar.
9. Ontheﬃng verantwoordelijkheid van het bestuur 2005
De vergadering gaat ermee akkoord, dat het huidige bestuur van zijn functie wordt ontheven.
10. Verkiezing voorzitter en overige bestuursleden 2006
Arie meldt, dat twee bestuursleden hebben besloten zich
vanwege drukke bezigheden elders niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Dat zijn Maaike Beenen en Guido Nuijten. Maaike wil wel coördinator voor de contactpersonen
blijven. Het bestuur moet volgens de reglementen bestaan
uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Als nieuwe
bestuursleden zijn genomineerd Laura Smolenaars uit Helsinki en Ramon Dibbets uit Kirkkonummi. De vergadering
wordt gevraagd erin toe te stemmen, dat Laura en Ramon
in het bestuur worden opgenomen. Via Sandra van der
Veen zijn per email twee voorstemmen binnengekomen,
er zijn geen tegenstemmers. Ook de aanwezigen stemmen
voor. Het voorstel is hiermee aangenomen. Arie heet Laura
en Ramon welkom als bestuursleden. Hij bedankt Maaike
en Guido voor hun werk en inzet voor het bestuur.
11. Verkiezing kascommissieleden 2006 Adriaan Perrels
en Stephan Rook stellen zich beschikbaar als kascommissieleden. Dit wordt door de vergadering aangenomen.
12. Voortgang feestcommissie 2007 en internetcommissie In de feestcommissie hebben zitting Remy Heuver, Erik
Smit, Bas Nieuwenhuis a.i. , Peter Starmans (adviseur)
Remy licht toe: het feest is in opzet bedoeld voor iedereen,
dus voor alle leeftijdsgroepen en wonende in alle delen van
Finland. De bedoeling is regionale evenementen te organiseren en ook één hoofdelement. Een historisch component
zal bestanddeel zijn, de viering zal culturele en muzikale
aspecten hebben. Streven is naar een zo autonoom mogelijke ﬁnanciering. De plaats is nog onduidelijk, maar
zal zo centraal mogelijk zijn. Als datum is 26 mei 2007
gekozen. Discussie over dit onderwerp: Er moet actief
naar sponsors gezocht moeten worden. Henriette zegt,
dat het goed zou zijn ook oud leden uit te nodigen, zoals
volwassen, niet meer thuiswonende kinderen van huidige
leden. Guido wil weten hoe goed het archief is en waar dit
wordt bewaard. Arie denkt, dat het goed is aan de leden te
vragen of zij nog materiaal hebben, foto’s e.d. Vooral van
vóór 1980 is weinig materiaal. Nosje heeft het materiaal
van wijlen Robert de Caluwé in haar bezit. Volgens Guido
zou al het materiaal op een centrale plaats moeten worden
bewaard. Jean meldt, dat de banden tussen Nederland en
Finland al minstens 70 jaar bestaan, hij wil dit nog wel
wat uitdiepen. Hij noemt de wetenschappelijke samenwerking van/met de Universiteit Wageningen. De gedachte
komt naar voren, om een boek uit te geven t.g.v. het 70jarig bestaan. Adriaan denkt, dat het zinvol is, meer kennis
over de achtergrond van de NviF te krijgen, m.n. welke
contacten er in het verleden waren: culturele, maar ook
m.b. t sponsoring. Guido zegt, dat zich vermoedelijk meer
mensen zullen moeten inzetten, Remy denkt, dat nu nog

Jos meldt over de voortgang van de internetcommissie.
de nieuwe website zal te vinden zijn op www.nederlandsevereniging.ﬁ/ De lay-out van de nieuwe site is grotendeels gelijk aan die van de oude site. De nieuwe website
zal o.a.een kalender bevatten voor de activiteiten, eigen
ruimte voor de contactpersonen en secretariaat. Deze
krijgen eigen emailadressen. Op de website kunnen
ﬁlmpjes getoond worden en geluid beluisterd (PODcasting), het laatste nieuws gelezen (RSS) en een fotogalerij bekeken worden. Het wachten is op registratie.
De internetredactie is steeds op zoek naar deskundige
en gemotiveerde medewerkers. Arie wil hierover nog wel

Hirvenpäämaja, Helsinki, d.d. 7 oktober 2006 14:46
- 16:30. Aanwezig bestuur: Arie Oudman (voorzitter), Ramon Dibbets (penningmeester en notulist), Jos
Helmich, Laura Smolenaers. Afwezig van bestuur: Bas
Nieuwenhuis, Remy Heuver, Marina Nijhuis. Aanwezige
leden: Stephan Vermeulen, Henk Vink, Peter Starmans,
Arjen Raateland, Arnold Pieterse, Jean Blankert, Guido
Nuijten, Stephan Rook, Marieke Quaedﬂieg
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. Bas Nieuwenhuis en Remy Heuver
zijn vanwege werk afwezig. Marina Nijhuis kon niet uit
Oulu overkomen maar hoopt er de volgende vergadering wel te zijn.
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
Arie Oudman wordt tot voorzitter verkozen en Ramon
Dibbets tot notulist.
3. Verkiezing 2 controleurs van de notulen en stemmentellers
Tot controleurs en stemmentellers worden verkozen
Guido Nuijten en Peter Starmans.
4. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig deze notulen en zoals aangekondigd in Noorderlicht.
5. Discussiepunten (o.a. voortgang planning 70 jarig
bestaan NviF) Internetcommissie: de bezoekersaantallen
op de vernieuwde internetpagina (www.nederlandsevereniging.ﬁ) zijn boven verwachting. Er zijn al een miljoen
hits (klikken) geweest en daaruit zijn de zoekmachine resultaten al weggeﬁlterd. De reden is niet met zekerheid te
zeggen, maar waarschijnlijk komen de bezoekersaantallen
voort uit de .ﬁ uitgang van de pagina. Hierdoor is deze

wat mensen bellen.
13.”Van verleden naar toekomst” meerjarig beleid van
de vereniging Arie noemt het belang van een breed draagvlak voor de Vereniging, ook moet de komende tijd de
discussie gevoerd worden over “wie zijn onze leden, welke
leeftijdsgroep, zijn het vooral Nederlanders? Finnen? Hoe
zit het met studenten? Welke rol speelt het bedrijfsleven
binnen de Vereniging? Hoe kan de Vereniging gebruik
maken van netwerken?
14. Rondvraag Guido noemt nog eens het belang van
de discussie over de Vereniging en haar toekomst.
15.Sluiting De vergadering wordt om 15.15 uur gesloten.
Arie Oudman Voorzitter
Marina Nijhuis Secretaris

makkelijker te vinden. Nadeel hiervan is dat er ook veel
spam op afkomt en de internetbeveiliging moet worden
verhoogd. Dit is inmiddels gebeurd en de problemen zij
nu beheersbaar. De meeste bezoeken komen uit Nederland, Finland Duitsland en de VS met als belangrijkste
onderwerpen: emigratie, activiteiten, petronella en op
de site genoemde persoonsnamen.
Overige mededelingen: voor leden is het 4x per jaar
mogelijk kostenloos een advertentie op de webpagina te
plaatsen. Er is een fotogalerij geopend waar leden vrij hun
foto’s kunnen plaatsen. Voor de inhoud zijn de plaatsers
zelf verantwoordelijk. Bij klachten moet men contact
opnemen met de internetcommissie die daarop actie zal
ondernemen. Afgelopen jaar zijn er twee ingrepen geweest. Verder is er op de website een virtuele bibliotheek
waar men boeken kan uitlenen en lenen. Doelstelling
is via de website de contacten tussen Nederlanders in
Finland te verbeteren. Voor volgend jaar zijn een apart
jeugdonderdeel voorzien en worden de mogelijkheden
voor stemmen via internet onderzocht. Het graﬁsch ontwerp wordt verder ontwikkeld.
Besloten wordt de verzending van gesponsorde emails
(bijv. personeelsadvertenties) aan leden toe te blijven
staan. Bij bezwaar kan men aangeven deze berichten niet
meer te willen ontvangen. De sponsors krijgen vanaf nu
periodiek een overzicht van de respons op hun advertentie op de internetpagina van NviF.
6. Programma van activiteiten 2007
De voorzitter licht de activiteiten voor 2007 door.
Daaronder vallen de gebruikelijke activiteiten (nieuwjaar, voorjaars ALV, najaars ALV/Leidens ontzet en
Sinterklaas). In 2007 is ook het programma ivm het 70
jarig bestaan van de vereniging. De opzet en organisatie zijn onder verantwoordelijkheid van Remy Heuver
maar ivm zijn drukke werkzaamheden, veelvuldig verblijf buiten Finland en geringe ondersteuning zijn hier
nog geen concrete plannen te melden. De intentie is het
lustrumfeest in Hämeenlinna te houden; deze lokatie is

Notulen ALV 07.10.2006

niet hoeft, maar wel als er een boek zou worden uitgegeven. Adriaan vindt, dat er dan nu begonnen moet worden
bijv. met het zoeken naar sponsors. Arie zegt, dat over
vijf jaar het 75-jarig bestaan gevierd kan worden, dit zou
ook aanleiding kunnen zijn voor de publicatie van een
boek. Arie denkt, dat hiervoor ook subsidie kan worden
aangevraagd, bijv. bij de gemeente Helsinki. Henriette
noemt het belang van cultuur: Nederlandse kunst, muziek, concerten als onderdeel van de viering.

Notulen ALV 25.03.2006
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Notulen ALV 07.10.2006
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uitgangspunt geweest van de voorbereidingen tot nu toe.
Vastgesteld wordt dat de situatie onwenselijk is en dat hier
voor de uitgave van het volgende Noorderlicht verandering in moet zijn. Het bestuur krijgt de opdracht onverwijld actie te ondernemen en de leden over de voortgang
te informeren.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om een gesubsidieerde werkkracht voor de vereniging te krijgen. Deze
zou zonder ﬁnanciële verplichtingen en andere risico’s voor
de vereniging beschikbaar kunnen komen.
De lustrumboekcommissie, bestaande uit Adriaan Perrels, Arnold Pieterse, Henriette van der Woude, Jean Blankert, Peter Starmans en Arie Oudman werkt aan de opzet,
inhoud en ﬁnanciering van het jubileumboek. Gehoopt
wordt het boek tijdens het lustrumfeest te presenteren.
Het plan is dat het tweetalig is en het zal vier hoofdonderwerpen bevatten. Over de uitgever en eventuele ﬁnanciële ondersteuningsmogelijkheden wordt later dit jaar
door het bestuur besloten. De herfstvergadering wordt
ook in de toekomst in combinatie met het Leidens Ontzet
georganiseerd. De voorjaarsvergadering is vanaf 2007 op
een lokatie buiten Helsinki, waarbij wisselend Tampere,
Turku en Oulu worden aangedaan. Ook andere lokaties
staan open voor nominatie.
7. Toelichting en goedkeuring begroting 2007 incl. lustrumbegroting

Koninginnedag 2007

Omdat de organisatie van het lustrumfeest zoveel open
posten bevat, kan de ledenvergadering geen goedkeuring
geven aan de voorgestelde lustrumbegroting. Besloten
wordt dat het bestuur nog dit jaar een nieuw gedetailleerd

Koninginnedag 2007

voorstel doet waarover de leden zich kunnen uitspreken.
Dit voorstel zal via Noorderlicht en internet beschikbaar
worden gesteld. De voorgestelde netto uitgavepost voor de
lustrumactiviteiten van € 1.600, zoals ook opgenomen in
de totale begroting 2007, kan wel worden goedgekeurd en
dient als grondslag voor de vast te stellen lustrumbegroting. Het te verwachten overschot op de begroting 2006
zal ten goede komen aan de lustrumbegroting.
De begroting 2007 is door de vergadering goedgekeurd
zoals voorgesteld.
8. Goedkeuring contributie 2007
De contributie blijft onveranderd: € 22,- voor individuele
en € 34,- voor gezinsleden. Er wordt een nieuwe contributie
van € 10,- geïntroduceerd voor jongeren/studenten. Deze
is éénmalig beschikbaar en wordt omgezet in een normaal
lidmaatschap bij voortzetting.
9. Rondvraag
Guido Nuijten stelt voor tijdens algemene ledenvergaderingen de hamerstukken eerst af te werken en dan pas de
discussies om te voorkomen dat, ivm uitgelopen discussies,
voor besluiten te weinig tijd overblijft. Dit voorstel wordt
aanvaard door de vergadering.
10. Sluiting
De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar inbreng en sluit
de vergadering.

Tijdens de receptie die gegeven wordt ter ere
van koninginnedag willen vakmusici wat
Nederlandse liederen ten gehore brengen.
Probleem is echter dat in de residentie geen
piano of keyboard aanwezig is en dat heeft
het ensemble voor een goede uitvoering wel
nodig. De Nederlandse ambassade wil daarom van iemand een keyboard lenen. Iemand
die hiertoe bereid is kan contact opnemen
met Natasha Nordström van de ambassade
(09-228920).

Aan alle Nederlanders en hun partners
verblijvend in Finland
Ambassadeur Robert J.H. Engels
nodigt u uit voor de viering van
Koninginnedag 2007
op donderdag 26 april om 19.00 uur
Villa Kleineh, Itäinen Puistotie 7, Helsinki
Voor nadere informatie:
Nederlandse Ambassade tel. 09 - 228920

De Nederlandse Vereniging in Finland zoekt
contactpersonen in de regios:
Turku
Jyväskylä
Helsinki
Belangstelling? Neem dan contact op met
het secretariaat of de contactpersonencoördinator.

Espoo, 28-2-2007
Verslag van de kascontrolecommissie inzake de controle van het ﬁnancieel verslag over het boekjaar 2006.
De kascontrolecommissie van de hierboven vermelde
vereniging, bestaande uit de leden Stephan Rook en
Adriaan Perrels, verklaart het volgende omtrent het ﬁnancieel verslag en de onderliggende bescheiden voor
het boekjaar 2006.
1. Het ﬁnancieel verslag geeft een getrouw beeld
van de inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar
2006.
2. De beginbalans, eindbalans en staat van baten en
lasten zijn onderling consistent.
3. In de onderliggende stukken, d.w.z. het elektronische grootboek, de contributielijst, de bankafschriften

Het boek naar aanleiding van 70
jaar Nederlandse Vereniging in Finland – iets voor u?
Op bladzij 8/9 van deze Noorderlicht zijn de kosten van ’t boek
gepresenteerd. Hier wordt nader ingegaan op de inhoud. Uiteindelijk
willen we vooral feedback van u,
namelijk in welke mate leden serieus
geïnteresseerd zijn in de aanschaf.
Het boek schetst hoe Nederlanders contacten hebben opgebouwd
met Finland door handel, culturele
samenwerking en migratie, waarbij
ook duidelijk gemaakt kan worden
dat van het één (handel of culturele
contacten) het ánder (migratie) kan
komen, zij het dat voor die laatste stap veelal ook het hart een rol
speelt (partner en/of Fennoﬁeli).
Aanvankelijk (vóór 1950 en te
meer vóór 1900) waren het enkelingen, zonder (veel) onderling
verband, waarbij het persoonlijk

en de declaraties zijn geen beletselen gevonden, die zouden nopen tot het onthouding van goedkeuring van de
boeken.
De kascontrolecommissie ziet wat betreft de ﬁnanciële
verantwoording van het boekjaar 2006 geen beletselen
voor de Algemene Ledenvergadering om het ﬁnancieel
verslag over 2006 goed te keuren.
Ofschoon er geen formele beletselen waren om goedkeuring te onthouden stuitte de kascontrole-commissie
wel op enkele procedurele oneﬀenheden. Verder heeft
de kascontrolecommissie in een afzonderlijk schrijven
enkele aanbevelingen gedaan wat betreft het praktisch
beheer van de stukken.
De kascontrolecommissie,
Adriaan Perrels
Stephan Rook

initiatief een voorname rol speelt.
Naarmate de mogelijkheden voor
commerciële en private relaties
verbeterden neemt de stroom Nederlanders toe, en aldus ontstaat
gaandeweg zoiets als een Nederlandse gemeenschap in Finland.
Dat wil niet zeggen dat iedereen
zich daar nauw bij betrokken voelt
en evenmin is dat de existentiële
reden van de Nederlanders in Finland, maar desalniettemin is er een
veelheid van onderlinge contacten,
initiatieven en een zekere mate van
organisatie, waarvan de Nederlandse Vereniging en de Zaterdagschool
de belangrijkste voorbeelden zijn.
De grens van 1950 is ook terug te
vinden in het boek. Bij de portretten van vóór 1900 kunnen alleen
historische en vaak minder persoonlijke bronnen gebruikt worden. De
periode 1900-1950 leunt nog wel
veel op historisch materiaal, maar
daaronder zit al meer persoonlijk
materiaal. Deels gaat ‘t om perso-

Peiling
1. Zou u, afgezien van het prijsniveau, in principe
serieus overwegen dit boek te kopen?
a. Ja
b. Nee
2. Indien u – in aanleg – bereid bent aanschaf te
overwegen, geldt dat dan bij uitstek:
a. alleen de tweetalige versie (zie bladzij 8 en 9)
b. de uitsluitend nederlandstalige versie
c. beide versies
3. Voor de tweetalige versie is de prijsindicatie nu
16 á 18 euro. Vindt u die prijs:
a. acceptabel

b.
c.

nen die te maken hadden met de
vroege fasen van de opbouw van
een onafhankelijk Finland, respectievelijk met de voorloper van de
huidige Vereniging van Nederlanders in Finland. Voor de periode
vanaf 1950 kan veel meer gesteund
worden op interviews, mondelingen
toelichtingen, e.d. Kortom in de
bijdragen van ná 1950 hebben de
geportretteerden zelf veel nadrukkelijker een stem. Ook de aard van
de bijdragen verandert. Bij de portretten uit de voorgaande perioden
gaat het vooral om wat personen
gedaan hebben, in het bijzonder in
Finland en/of ten gunste van Finland en de relatie Nederland-Finland. Bij de portretten van ná 1950
gaat het, behalve om prestaties,
ook om impressies van de betrokkenen wat betreft wonen en werken,
en niet in het minst aanpassen, in
Finland. Voor leden en andere Nederlanders in Finland biedt dat aanknopingspunten om te vergelijken
met de eigen ervaringen.

dusdanig dat aanschaf onzeker is
veel te hoog

4. Voor de eentalige Nederlandse versie is de
prijsindicatie nu 5 á 6 euro. Vindt u die prijs:
a. acceptabel
b. dusdanig dat aanschaf onzeker is
c. veel te hoog
U kunt deze vragen beantwoorden via de internetsite
van de vereniging vanaf 15 maart a.s. U kunt de
antwoorden (vraagnummer + letter van uw keuze) ook per
post retourneren aan Adriaan Perrels, Suvikummunrinne
4c-14, 02120 Espoo, dan wel meenemen naar de ALV
van 24-3 in Tampere.

Lustrumboek

De Nederlandse Vereniging in Finland

Verslag kascommissie
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Activiteiten in 2006 en 2007
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Activiteiten 2006
Datum
5 Januari
3 Maart
9 Maart
25 Maart
6 Mei
13 Mei
5 Augustus
12 Augustus
9 September
23 September
7 Oktober
2 December
5 December
9 December

Activiteit
Nieuwjaarsborrel en Chinees eten
IJszwemmen
Petronella-avond
Bezoek Amos Anderson Museum & ALV
Poﬀertjesmiddag in Humpilla
Contactdag in Virkkala
Hakkapeliita in Tammela & BBQ
Uitje naar Boomkwekerij in Pohja
Excursie Villinki
Bezoek aan Glasmuseum in Nuutajärvi en poﬀertjes in Humppila
ALV + Leidens ontzet
Sinterklaasviering
Sinterklaasviering
Savusauna

Regio
Helsinki
Oulu
Helsinki
Helsinki
Forssa
Länsi-uusimaa
Forssa
Länsi-uusimaa
Helsinki
Forssa
Helsinki
Helsinki
Oulu
Helsinki

Planning Activiteiten 2007
Datum
12 Januari
24 Maart
5 Mei
Juni-Augustus
6 Oktober
Oktober
November
December
December

Activiteit
Nieuwjaarsreceptie
Bezoek Lenin-museum, Alexanterin kirkko & ALV
Bevrijdingsconcert ism de zaterdagschool en het Leids ﬂuit ensemble
Zomeractiviteit Oulu
Lustrumactiviteit voor families + ALV + Leids ontzet
Regionale Lustrumactiviteiten
Sauna avond Nuuksio
Sinterklaasviering
Sinterklaasviering

G

Regio
Helsinki
Tampere
Helsinki
Oulu
Helsinki
Oulu + Turku
Helsinki
Helsinki
Oulu

rote activiteiten in Turku zijn er dit
jaar helaas niet geweest. Dat is jammer, we hadden graag wat meer daar willen
doen. Voor het overige laten de verenigingsactiviteiten een bevredigend beeld zien. In
het zuiden zijn redelijk wat activiteiten georganiseerd en ook in Oulu is er zo nu en dan iets georganiseerd. Het is echter zaak om de boel niet te laten wegslippen,
maar in elke regio regelmatig iets te doen.

2007 Combineert het lustrum met
regionale activiteiten.

In 2006 is vaak getracht een speciaal uitje in de omgeving aan een gezellige maaltijd te koppelen. Dat is vaak gelukt
maar niet altijd. Een eenvoudige doch voedzame maaltijd alleen is niet genoeg om leden naar een activiteit te trekken,
noch de activiteit op zich. In de toekomst lijkt het daarom zinnig dat de mix van beiden iets hoger proﬁel gaat vertonen.
Dat wil zeggen meer kwaliteit, voor een wat hogere prijs. Dat daar ook hogere entreegelden bijhoren zal duidelijk zijn.
Een relatief lage contributiebijdrage kan nu eenmaal niet dure activiteiten ﬁnancieren. In 2007 zal het accent van de activiteiten vooral op de viering van het lustrum komen te liggen. Omdat een hoop op regionaal niveau georganiseerd moet
worden zijn deze activiteiten nog niet nader gespeciﬁceerd.

Het streven is in 2008
onderverenigingen te
hebben in alle grote
steden.

De vereniging moet
een sterke regionale
structuur krĳgen.

Het beschikbare geld zal zo verdeeld worden dat alle grote steden daar
optimaal van mee kunnen proﬁteren. Daarmee word gelijk een lijn naar
de toekomst gezet. De ﬁnanciering van regionale activiteiten zal een
speerpunt zijn waarmee we nieuwe leden in de regio proberen te trekken. Eerste doelstelling is een zodanige grote groep in Oulu, Tampere
en Turku te krijgen dat daar een ondervereniging opgericht kan worden.
Deze ondervereniging zorgt dan voor de organisatie van activiteiten.
De hoofdvereniging zorgt voor de informatie infrastructuur.
Namens het bestuur
Jos Helmich

INKOMSTEN 2006
contributie individueel
contributie gezin
contributieheﬃngen

€
€
€

creditrente

€
entree Nieuwjaarsborrel
entree savusauna

2 000,00
2 618,00
4 618,00
13,91

€
€
€

175,00
240,00

€
€

1 000,00

885,00
32,00

overigen

€
€
€

TOTAAL INKOMSTEN

€

entree-betalingen
subsidie onderzoek Mannerheim
subsidies
sponsoring
donatie

415,00

1 000,00

917,00
6 963,91

UITGAVEN 2006
bankkosten
secretariaat
representatie
reiskosten
bestuursvergaderingen

€
€
€
€
€
€

77,37
339,99
134,99
160,64
139,70

act. Tekenwedstrijd
act. Nieuwjaarsborrel
act. Wakzwemmen
act. Poﬀertjesavond Forssa
act. ALV
act. Koninginnedag
act. lezing Petronella
act. bezoek Villinki
act. Leidens ontzet / ALV
act. savusauna
act. Sinterklaas Oulu
lustrumactiviteiten
act. Nuutajarvi+poﬀertjes
evenementen & activiteiten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

146,00
889,60
35,00
48,12
402,16
55,20
35,00
63,19
655,87
677,61
153,95
40,20
147,61

Noorderlicht
Nieuwsbrief
Internet
informatie & publicaties

€
€
€
€

1 108,50
0,00
214,50

€

1 300,00

bestuurskosten

Uitbetaling Mannerheimonderzoek
overigen
TOTAAL UITGAVEN

852,691

3 349,5

€
€

1 323,00

1 300,00
6 825,20

Baten en Lasten 2006
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Balans 2006

Nederlandse Vereniging in Finland
Balans 31.12.2006 (euro)
Activa
Nordea 200138-476383
Nog te ontvangen bedragen
Kas

Passiva
6 228,19
20,00
0,00

Openstaande verrekeningen
vooruitontvangen contributie
besteedbaar saldo 1.1.2006
toename saldo
besteedbaar saldo 31.12.2005

1 200,00
34,00
4 575,48
438,71

6 248,19

5 014,19
6 248,19

Kirkkonummi, 30.1.2007

Voorstellen waarover gestemd kan worden

Ramon Dibbets
Penningmeester Nederlandse Vereniging in Finland

1)

Ik keur de begroting voor 2007 (zie volgende pagina) goed.
A) Ja
B) Nee
C) Blanco

2) In het kader van het lustrum is een enthousiaste groep bezig een boek samen te stellen. Een boek uitgeven is echter
een dure zaak. In dit noorderlicht vind u een bespreking van de kosten en opbrengsten die met de uitgave gepaard gaan.
Daarnaast het voorstel niet meer dan 600 euro verenigingsgeld eraan uit te geven. Er is tevens becijferd (met dank aan
Guido Nuijten) dat het ook mogelijk is het boek in 2007 uit te geven door een paar extra edities van Noorderlicht. Dit
gaat ongeveer 1000 euro kosten.
Ik wil dat het lustrumboek in 2007 :
A) Wordt uitgegeven als een boek (Onder voorwaarden genoemd in het tekstkader van pagina 9)
B) In de vorm van extra edities van Noorderlicht
C) Ik wil geen lustrumboek
D) Blanco
3)

Ik aanvaard de voorgestelde kandidaten (zie o.a het redactioneel) als zijnde het nieuwe bestuur
A) Ja
B) Nee
C) Blanco

4)

Mijn keuze voor de nieuwe voorzitter is:
A) Henriette van der Woude–Rantalaiho
B) Adriaan Perrels
C) Blanco

Scheur deze pagina NIET uit. U kunt deze keuzes maken via onze website. De procedure gaat als
volgt:
I.
U logt in met uw “username” en “password”. Heeft u geen “username” en “password”? In dat
geval kunt u zelf registeren door op “register” te klikken. Vul de gegevens in en wacht op antwoord
van de “administrator”. Komt u er niet uit stuur een email naar admin@nederlandsevereniging.fi.
II. Eenmaal ingelogd ziet u een verkiezingsmenu die eerst niet zag. Klik op een menu item en een
formulier verschijnt. Vul het formulier helemaal in en klik op "verzend". Vervolgens gaat er een
email naar de kiescommissie. Dat is alles. Op de ALV wordt u stem dan meegenomen in de stemming.
De kiescommissie draagt zorg dat u gegevens en uw stem geheim blijven!!

Baten 2007
contributie, individueel (100)
contributie, gezin (80)
Subtotaal contributie

€
€
€

onbestede middelen
sponsoring en advertenties
entree
activering reservering
activering van gecumuleerd saldo
overigen incl. rente
Totaal baten

€
€
€
€
€
€
€

2200
2720
4920
439
1300
500
1200
400
32
8791

25%
31%
56%
5%
15%
6%
14%
5%
0%

Lasten 2007
banktransacties
secretariaat
reiskosten
bestuursvergadering
Subtotaal bestuurskosten

€
€
€
€
€

100
200
500
100

grote jaarlijkse

€

2000

23%

Regionale

€

1500

17%

Lustrumboek

€

600

7%

Subtotaal evenementen
Noorderlicht, 4 edities
Foto- en verhaalwedstrijd
Internet en forum
Ledenwerving

900

€
€
€
€
€

Subtotaal informatie & publicaties

€

Transfer Mannerheim studie
Overigen/ onvoorzien
Subtotaal overigen

€
€
€

Totaal lasten

€

4100
1700
120
200
500

Contributie-inkomsten gebaseerd op 100 individuele en 80 gezinsleden
Het streven is dat het lustrumboek begin Oktober (Leids Ontzet) beschikbaar is

47%
19%
1%
2%
6%

2520

29%

1271

14%
1%
15%

1200
71

Contributiebijdragen
22 euro individueel lidmaatschap
34 euro gezinslidmaatschap

1%
2%
6%
1%
10%

8791

Begroting 2007
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Dit is het verslag van de internetactiviteiten die de Nederlandse
Vereniging in Finland dit jaar ondernomen heeft. Zoals bekend is
de website opnieuw vorm gegeven
en heeft de vereniging een betere,
goedkopere provider gekozen.
De website is kort na de voorjaarsvergadering van vorig jaar gelanceerd. De website draait op linux
een host. Dat is goedkoper omdat
de provider geen licenties daarvoor
hoeft te betalen (aan een ons allen
welbekend bedrijf ). De programma's die gebruiken zijn open source
en hebben allen een GPL licentie.
De vereniging heeft dus geen kosten
aan de programmatuur!
Sinds de herfst ALV heeft de vereniging een echte internetredactie.
Hun namen staan in het colofon,
mocht u dat de vorige keer niet
opgevallen zijn, dan bij deze. De
internetredactie is in december een
keer in vergadering bijeen gekomen
onder het genot van een indische
maaltijd. De vereniging heeft daaraan mee betaalt want we vinden dat
we voor onze vrijwilligers zo nu en
dan ook iets moeten doen.
De website is vorig jaar door
meer dan 21.000 unieke bezoekers
bezocht en heeft ongeveer 1.8 mil-

joen hits opgeleverd. Deze cijfers
zijn al geschoond voor bezoeken internet robots (zoals de zoekrobots
van google en yahoo, alsmede spam
robots). Uit de statistieken blijkt
dat het aantal unieke bezoekers nog
steeds groeiende is. In Januari 2007
waren er 4073 bezoekers!
Opvallend is dat het bezoek in
het weekend daalt! Koploper in het
bezoek is de USA, maar komt door
de dot-com extensie. De USA wordt

gevolg door resp. EU, Finland en Nederland. Een ander opvallend feit is
dat het bezoek tussen 24:00 en 7:00
zodanig afneemt dat het een duidelijk slaappatroon volgt. Een bewijs
te meer dat het meeste bezoek uit
Europa komt.
We proberen het te stimuleren dat
de vereniging op relevante plekken
zichtbaar is. Zo staat er een verwijzing naar ons bij de Nederlandse
wikipedia over Finland. We willen

ook een wiki over onszelf een keer
gaan schrijven maar daar is het helaas tot op heden niet van gekomen.
Waarschijnlijk komt dat nog in de
loop van het jaar rond de tijd dat
het lustrumboek uitkomt.
Ondertussen verzorgt Peter Starmans het BLOG. U kunt daar ook
uw commentaar kwijt (lid of niet)
en zelfs eigen stukken schrijven! U
moet uzelf registreren, 1 bericht
posten en vervolgens wachten totdat
de beheerder dat bericht goedkeurt.
Dit is een anti-spam maatregel, en
beslist geen censuur. Na de goedkeuring van het bericht kunt u
voluit aan de slag zonder enige beperking!

geveer 99% van de zoekmachine
verwijzingen komt van google. Andere zoekmachines spelen praktisch
geen rol.

Het forum verkeert inmiddels in
goede staat. Hoewel een vloedgolf
Tip! Houdt u van Tijl Uilenspiegel of De gulden
van spam de laatsporenslag? Kijk dan eens op de link:
ste tijd het internet
http://www.gutenberg.org/browse/languages/nl
overspoeld hebben
de boel toch aardig
dicht weten te timmeren. Alleen komt het zo nu en
Firefox en Inter Explorer zijn bij
dan eens voor dat een spammer zich
ons de populairste browser. We proprobeert te registreren. Gelukkig
beren onze website zo in te richten
zijn deze registraties duidelijk herdat voor beide de boel goed zichtkenbaar en kunnen ze zonder meer
baar is.
worden weggegooid.
Uit de statistieken blijkt dat
google onze beste vriend is. On-

Ook hebben sinds kort een hyve
(zie colofon) en een (gratis) advertentie daar om eens langs te komen.

Het jongerenforum wil nog niet zo
lopen, maar we hopen dat via de
hyve genoeg jongeren langskomen
om verder vorm te geven aan hun
eigen forum.
De virtuele bibliotheek begint nu
langzaam op gang te komen. Enige
mensen in Helsinki hebben inmiddels wat boeken ingevoerd en ze zo
voor uitleen ter beschikking gesteld.
Het is de bedoeling om de virtuele
bibliotheek per regio wat meer uit
te bouwen, zodat men verschillende
plekken voor Nederlandstalige boeken terecht kan. Dat was het. We
hopen er dit jaar weer wat moois
van te maken.
Jos Helmich

Verslag internetactiviteiten
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Daisy
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W

ij hebben een hond, die heet
Daisy. Wij houden wel van
Daisy, maar ze is ook vaak stout.
Bijvoorbeeld, als we met haar willen
wandelen en ze ziet, dat we de jas aan
doen, gaat ze snel in haar mand liggen, zodat we haar er weer met een
brokje uit moeten lokken. Als we niet
in de kamer zijn, gaat ze op de bank
liggen. Als we dan in de woonkamer
zijn, gaat ze in onze slaapkamers,
daar mag ze niet komen. Als ze niet
in de woonkamer op de bank kan of
in de slaapkamers op zoek naar lekkers, springt ze op de eettafel.....

Van steentijd tot Nokia

Ze vindt kaas en margarine lekker. En verder al het andere ook, behalve komkommer. Als ze in de tuin
is, blaft ze naar iedereen die langs
komt. En in de herfst blaft ze naar
alle vallende blaadjes, in de zomer
mogen er geen eekhoorntjes in onze
tuin komen. Deze winter zijn er ook
hazen in onze buurt, als Daisy dat
ziet wordt ze helemaal wild, ze wil er
heen rennen en als ik haar dan aan
de lijn heb, rekt mijn arm bijna uit
of de lijn breekt af. Ze kan ook heel
schattig zijn, dan legt ze haar kin op
je knie en zucht eens diep. We gaan
iedere dag met haar wandelen en krijgen zo veel frisse lucht. We nemen

haar vaak mee, als we met de auto
op vakantie gaan, ze heeft in de auto
een eigen hok. We waren met haar
in Lapland.
Ze doet ook wel eens haar best om
braaf te zijn, bijvoorbeeld dat ze naar
niemand blaft. Als het winter is en we
laten haar vrij op het ijs, dan komt ze
toch terug. Ze kan ook wat kunstjes:
zit, lig, wachten, rondje. Ze kan heel
goed zoeken. Ze is een kleine beagle,

maar ze is al zes jaar. Andere mensen vragen vaak of ze een puppy is.
En of we met haar gaan jagen, maar
Daisy jaagt alleen op ons eten. In
onze buurt wonen nog meer beagles,
die zijn wat braver... We hebben nog
meer dieren, een hamster, Eddy, en
twee vogels, parkieten, die Rimppa
en Kinttu heten. Daisy probeert gelukkig niet om ze te vangen.
Hanna Wierenga, Oulu, 12 jaar

Kopij inleveren voor 6 mei 2007
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Tabellen graag apart inleveren (niet in pdf of een graﬁsch
formaat)! Alle sun open oﬃce en microsoft oﬃce documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar
noorderlicht@nederlandsevereniging.ﬁ

Verhuisd?
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen,
dan vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We
houden u op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen.
Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik
van onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle
actuele informatie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud
kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op http://forum.nederlandsevereniging.ﬁ. De
Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
•
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
•
Contactpersoon: Fred smit
OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonden worden
normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
Contactpersoon: Sandra van der Veen
Tel. 050 - 573 9762

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
Contactpersoon: Adriaan Perrels
Tel. 050 - 583 8575

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Henriette Rantala
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Erik Smit
Johan Scholliers,
Fred Smit
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.ﬁ
helsinki@nederlandsevereniging.ﬁ
joensuu@nederlandsevereniging.ﬁ
jyvaskyla@nederlandsevereniging.ﬁ
lapland@nederlandsevereniging.ﬁ
lansiuusimaa@nederlandsevereniging.ﬁ
mikkeli@nederlandsevereniging.ﬁ
oulu@nederlandsevereniging.ﬁ
salo@nederlandsevereniging.ﬁ
tampere@nederlandsevereniging.ﬁ
turku@nederlandsevereniging.ﬁ
vaasa@nederlandsevereniging.ﬁ
ylivieska@nederlandsevereniging.ﬁ

Contactpersoon coördinator: contact@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575

050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 5828116
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
044 - 2566380
040 - 838 6408
050 - 599 3116
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Sponsor Cargo Connexion

Lähettäjä/Afzender/Sender
Secretariaat Nederlandse
vereniging in Finland
Veteläisenkuja 3
90540 Oulu

