Notulen Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging in Finland
Zaterdag 28 maart 2015 10.30, Westendinpuisto Koulu te Espoo
Aanwezig aantal leden: 14 inclusief bestuur.
Notulist: Suzanne Buurman
Controle: Ilona Jääskeläinen
Voorzitter opent de vergadering om 10.30.
Voorzitter presenteert het overzicht van 2014 en de plannen voor het jaar 2015 via PowerPoint
presentatie. (Terug te vinden op de website www.nvif.fi onder Officiële stukken). Inclusief financieel
overzicht en prognose. De vereniging is inmiddels financieel gezond. Het aantal leden neemt toe,
het aantal mensen op de Facebook pagina neemt zelfs enorm toe. Een fors aantal niet betalende
leden hebben alsnog betaald en het ledenbestand is geschoond. Het aantal sponsoren is
toegenomen naar 6. Er wordt een bedrag apart gezet voor 2017, 100 jaar onafhankelijkheid
Finland. Nadere plannen volgen.
Presentatie plannen volgend jaar, aanvullende ideeën:
- ijszwemmen Lohja opnemen op jaarkalender
- saunabezoek in november
- concertgebouworkest
Decharge bestuur. Jaarverslag goedgekeurd. Aanwezigen gaan unaniem akkoord met nieuw
bestuur en voorzitter. Nieuw bestuur treedt aan.
Rondvraag.
- Henriëtte van der Woude vraagt of de vereniging akkoord is met het vertalen naar het Fins van
een artikel betreffende de familie Van der Pals. De Vereniging is daarmee akkoord.
- Henriëtte vraagt of er nieuws is over de beschikbaarheid van pindakaas bij de Lidl. Dat is er, de
Lidl heeft pindakaas kennelijk geschrapt uit de lijst.
- Arie Oudman stelt voor om het archief van de vereniging te scannen en om hiervoor een archief
commissie in het leven te roepen samen met Peter Starmans. Henriëtte is het daarmee eens.
De voorzitter stelt dat het scannen een prima idee is, maar dat een speciale commissie hiervoor
niet noodzakelijk is. De overige leden zijn het eens met de voorzitter.
- Adriaan Perrels stelt voor een soort ‘who is who’ pagina te maken van de verenigingsleden. Het
wordt niet duidelijk hoe dat zou moeten worden aangepakt. Wordt over nagedacht.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.40.

