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Huishoudelijke zaken en opening

10.30u Huishoudelijke zaken
• voorbereidingen ALV,

– connecties maken, testen wifi-verbindingen,
– opzetten tafels etc.
– registratie deelnemers / invullen presentielijst
– betaling eigen bijdragen
– presentatie dagprogramma en andere huishoudelijke zaken Guido

link naar de uitnodiging ALV wintersportdag

11.00u ALV 2019 - 1
1. Opening

– welkom Oulu Aline
– welkom Jyväskylä Joanneke
– welkom Espoo Guido

2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering

3. Verkiezing van 3 controleurs  notulen en stemmentellers (uit iedere locatie 1)
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4. Vaststellen Agenda (ALV 23.03.2019)

1. Opening 11.00u
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
3. Verkiezing van controleurs notulen en stemmentellers
4. Vaststellen van de agenda en rechtsgeldigheid vergadering
5. Presentatie van het jaarverslag 11.15u
6. Presentatie van het financieel verslag
7. Verslag van de kascommissie 11:35u
8. Goedkeuring financieel verslag
9. Ontheffing van verantwoordelijkheden van het interim-bestuur
10. Presentatie kandidaten nieuw bestuur 11:45u
11. Verkiezing van het nieuw bestuur
12. Installatie nieuw bestuur
13. Presentatie kandidaten kascommissie 12.00u
14. Verkiezing kascommissie
15. Presentatie toekomstig beleid 12:15u
16. Rondvraag
17. Sluiting 12:45u
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5. Jaarverslag – secretarieel (Mirjam)

Ledenverdeling oktober 2018: 189 leden 1 Erelid
102 Gezinsleden

86 Individuele leden

Ledenverdeling per 1.1.2019: 176 leden 1 Erelid
96 Gezinsleden 65 Uusimaa

32 Elders in het land
79 Individuele leden 51 Uusimaa

27 Elders in het land

Ledenverdeling heden: 178 leden 1 Erelid
98 Gezinsleden 63 Uusimaa

35 Elders in het land
79 Individuele leden 50 Uusimaa

29 Elders in het land

Per 19.3.2019 nog 41% openstaande contributie
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5. Jaarverslag – overzicht activiteiten (Guido)

Datum activiteit locatie plaats deelnemers

2018 – Q4
27-10 Leidens Ontzet Villa Furuvik Helsinki ca. 40
01-12 Sinterklaas Monikulttuurikeskus Gloria Jyväskylä 55
02-12 Sinterklaas Nederlandse School Kauniainen > 250
07-12 Sinterklaas Seurakuntatalo Tampere 27
15-12 Kerstviering Merirasti-kapel Helsinki 30

2019 – Q1
12-01 Nieuwjaarsborrel Huize Hubregtse Jääli / Oulu 32
13-01 Nieuwjaarsborrel Villa Kivi Helsinki 53
19-01 Nieuwjaarsbijeenkomst Monikulttuurikeskus Gloria Jyväskylä 32
01-02 Nieuwjaarsborrel Gastropub Tuulensuu Tampere 12
09-02 Savusauna Holiday club Caribia Turku 12
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6. Financieel verslag 2018 (Sanne)

1. Bankrekening 31.12.2017 € 4702,09
2. Inkomsten 2018 € 8460,00
3. Uitgaven 2018 € 7358,57
4. Bankrekening 31.12.2018 € 5803,52

INKOMSTEN 2018 € 8460,-
- contributies 5680,-
- sponsorinkomsten 1100,-
- bijdrages activiteiten 655,-
- bijdrages BuZa Koningsdag 1000,-
- overige inkomsten 25,-
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UITGAVEN 2018 € 7358,57
- activiteiten 5613,81
- bestuurskosten 166,60
- bankkosten 274,65
- website 1283,51
- registratiekosten 20,00

OPENSTAANDE VERREKENINGEN € 489,49
- aanschaf beamer + scherm 402,90
- aanschaf plugin Profile Builder Pro 86,59

Beiden vergoed d.d. 12.1.2019



7. Verslag Kascommissie (Arie)

Samenvatting verslag

• Onderzoek gedaan in maart 2019, met name over de periode 27.10 – 31.12.2018.
• Over de periode 1.1 tot 26.10.2018 wordt verwezen naar het tussentijds verslag uitgebracht op de

ALV op 27.10.2018.
• Veel werk verzet om de vereniging weer op de rails te krijgen. Extra kosten gemaakt om de

veiligheid van web te verbeteren en een nieuw jasje te geven.
• Balans totaal per 31.12.2018 is 5803,52 € en is tevens het vermogen van de vereniging.

• Beamer aangeschaft, doch drukt op het boekjaar 2018 om overschot te reduceren. Methode
behoort een uitzondering te zijn en niet een norm te worden.

• Duurdere investeringen >300 € af te schrijven over een aantal jaren (3).

• Naar ons inzicht voldoet het financiële gedrag aan de geldende regels, en zijn de middelen voor de
gekozen functies ingezet en rechtvaardigen de doelen de gemaakte kosten.

De commissie adviseert de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en décharge te
verlenen aan het interim-bestuur.
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8. Goedkeuring Financiëel verslag
9. Ontheffing verantwoordelijkheden bestuur

Stemming
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10. Presentatie kandidaten nieuw bestuur
11. + 12. Verkiezing & Installatie

• Kandidaten nieuw bestuur 11.45u
– voorzitter: Guido Nuijten
– secretaris: Mirjam Bilker-Koivula
– penningmeester: Sanne Peltosaari
– vice-voorzitter: Bas Nieuwenhuis
– communicatie: Suzanne Buurman
– website: Dave Bekkema
– jongeren en Finland: Sanna van Erk-Koivisto

• Verkiezing nieuw bestuur

• Installatie nieuw bestuur
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13. Presentatie kascommissie
14. Verkiezing

• Voorstel voor kascommissie: 12.00u
– Arie Oudman lid
– Robin Hogeweg lid
– Hendrik Hielkema reservelid

• Verkiezing kascommissie
Stemming
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15. Presentatie toekomstig beleid

• Presentatie en voorstel financieel beleid omtrent eigen vermogen (Sanne)

• Stand huidig eigen vermogen bijna 2/3 van het jaarbudget (goedgekeurd herfst 2018)

• Het bestuur heeft de noodzaak voor de grootte van het eigen vermogen / buffer geanalyseerd.
• Risico’s: Veel leden vertrekken tegelijk, contributies worden niet geïnd en/of niet betaald.
• De risico’s correleren sterk met het al dan niet goed functioneren van het bestuur.
• De vereniging streeft noch winst na, noch eigen vermogen.
• Noodzakelijk minimum eigen vermogen: er moet genoeg zijn om een nood-ALV te kunnen

organiseren en aanverwante noodmaatregelen te implementeren..
– 2000 € op de rekening per 1 januari zou genoeg moeten zijn.

• Discussie en stemming voorstel: Het huidige en komende besturen krijgen de opdracht het eigen
vermogen gelijkmatig terug te brengen (max. 1000€ / jaar), door extra geld te benutten voor
activiteiten e.d. ten gunste van haar leden. Dit wordt jaarlijks in de herfst-ALV voorgelegd.
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15. Presentatie toekomstig beleid

• Presentatie en voorstel sponsorbeleid (Bas)

1. (digitale) communicatie (Facebook, NVIF website, Noorderlicht, Noorderflits)

2. activiteiten

- voortgaan op bestaande manier, met nadruk op digitale media

- trachten in te spelen op specifieke wensen, situatie

- nieuwe vormen proberen als “advertorial” en “(mede-) mogelijk gemaakt door”

Suggesties zijn altijd welkom!
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15. Presentatie toekomstig beleid

• Presentatie vernieuwing website en noorderlicht (Dave en Suzanne)

Website
- Verbetering startpagina NViF (meer actualiteiten, verslagen en regio nieuws)
- https://www.nederlandsevereniging.fi/

Suggesties zijn welkom.
- Ledenregistratie en login.
- Beperkte toegang voor niet leden.

Noorderlicht
- Noorderlicht alleen op internet, niet meer in pdf-format per e-mail.
- https://www.nederlandsevereniging.fi/noorderlicht-maart-2019/
- advertentiemogelijkheden.

Dit alles in combinatie met de nieuwsbrief NoorderFlits.
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15. Presentatie toekomstig beleid

• Archief (Guido)
Archief van 2001 t/m heden opgeschoond en geordend
Algemeen beheer en opslag op google drive. Alleen toegang voor bestuur
Er zijn enkele hiaten, van Arie krijgen we nog een deel
Interimfase afgerond. Nu kunnen we ons weer op de toekomst richten.

• Presentatie en goedkeuring nieuwe statuten [taalkundig aangepast] (Guido)
Link naar website – huidige Finse versie: Säänot
Link naar website – nieuwe Finse versie: Statuten Fins
Link naar website – nieuwe Nederlandse versie: Statuten Nederlands

• Voorstel commissie aanpassing huishoudelijk reglement (Guido)
Link naar website – huidige Nederlandse versie HHR: Huishoudelijk reglement
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15. Presentatie toekomstig beleid

• Aankomende activiteiten
– Eind april: Koningsdag (Bas) op verschillende locaties
– Begin augustus: Zomerkamp (Joanneke)
– Eind zomer: Mosseldag met Vlamingen (Guido)
– Vaker borrels (allen)
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16. Rondvraag + 17. Sluiting ALV

Lunchen & Wintersporten / Zwemmen
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