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Alankomaalaisen yhdistyksen Suomessa säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
1.0 Yhdistyksen nimi on ”Alankomaalainen yhdistys Suomessa - Nederlandse Vereniging in

Finland ry”.

1.1 Alankomaalaisen yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

1.2 Jäljempänä sanalla ”yhdistys” viitataan Alankomaalaiseen yhdistykseen Suomessa.

2 § Tarkoitus
2.0 Yhdistyksen tarkoituksena on tietojen tarjoaminen ja yhteyksien luominen sellaisten

henkilöiden välille, jotka kokevat hollannin kielen ja Alankomaiden kulttuurin itselleen
läheisiksi järjestämällä kokouksia, retkiä, keskustelutilaisuuksia, juhlia ja julkaisemalla
hollanninkielistä jäsenlehteä.

2.1 Yhdistyksen kohderyhmään kuuluvat kaikki, joilla on Suomeen sosiaalinen side ja jotka
kokevat yhdistyksen tarkoituksen omakseen.

3 § Reunaehdot
3.0 Yhdistys ei tavoittele taloudellista voittoa.

3.1 Yhdistyksellä ei ole poliittisia tavoitteita.

4 § Kieli
4.0 Yhdistyksen kielet ovat suomi ja hollanti. Asiakirjat laaditaan ja keskustelut käydään

ensisijaisesti hollanniksi, ellei lainsäädännössä muuta edellytetä. Rekisteröintikieli on
suomi.

5 § Jäsenet
5.0 Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, lahjoittajajäseniä ja kannatusjäseniä.

5.1 Yhdistykseen voivat liittyä varsinaiseksi jäseneksi kohderyhmään kuuluvat henkilöt,
jotka kokevat yhdistyksen tarkoituksen itselleen läheiseksi. Vain luonnolliset henkilöt
voivat liittyä yhdistykseen. Jäsenyydestä päättää hallitus.

5.2 Äänioikeus on kaikilla kuusitoista (16) vuotta täyttäneillä jäsenillä. Jäsenillä, jotka eivät
ole täyttäneet 16 vuotta, ei ole äänioikeutta, mutta heillä on muilta osin samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

5.3 Syksyn yhdistyskokous (jäljempänä syyskokous) päättää vuotuisten jäsenmaksujen
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suuruudet erikseen kullekin ryhmälle.

5.4 Hallitus nimittää kunniajäsenet erityisten ansioiden perusteella. Kunniajäseniltä ei peritä
jäsenmaksua. Kunniajäsenillä on muilta osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
varsinaisilla jäsenillä.

5.5 Lahjoittajajäsenet ovat yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat
yhdistyksen tarkoitusta ja ovat ilmoittaneet haluavansa tukea yhdistystä taloudellisesti.

5.6 Kannatusjäsenet ovat yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat
ilmoittaneet haluavansa tukea yhdistystä taloudellisesti tai palvelua tarjoamalla.

5.7 Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella tai sopivalla
sähköisellä viestintävälineellä tehdyllä hakemuksella.

6 § Jäsenyys
6.0 Yhdistyksestä voi erota yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle osoitetulla

kirjallisella ilmoituksella tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jos yhdistyksestä eroaminen tapahtuu tammikuun 1. päivän ja maaliskuun
1. päivän välisenä aikana, kuluvan vuoden jäsenmaksua ei tarvitse maksaa. Jos
eroaminen tapahtuu maaliskuun 1. päivän jälkeen, koko kalenterivuoden jäsenmaksu on
maksettava.

6.1 Jäsenyys päättyy automaattisesti jäsenen kuollessa.

6.2 Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos tämä
a) jättää jäsenmaksun maksamatta kirjallisista kehotuksista huolimatta
b) toimii sääntöjen vastaisesti tavalla, joka aiheuttaa yhdistykselle osoitettavissa

olevaa vahinkoa.
Erottamispäätös on ilmoitettava kirjallisesti kyseessä olevalle jäsenelle.

7 § Yhdistyksen hallitus
7.0 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyskokous valitsee yhden (1) vuoden

kaudeksi kerrallaan. Hallituksen toimintakausi on kevään yhdistyskokousten (jäljempänä
kevätkokous) välinen aika.

7.1 Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.
Kevätkokouksessa seuraavat toimet on täytettävä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja.

7.2 Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä ja
läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
silloin kun tämä toimii puheenjohtajan sijaisena, kutsuu hallituksen koolle. Päätökset
tehdään hallituksen kokouksissa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan, tai tämän poissa ollessa varapuheenjohtajan, ääni.
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7.3 Hallituksella on oikeus antaa yhdistyksen toimintaohjeissa tarkempia määräyksiä
asioista, joista säännöissä ei määrätä.

8 § Talous ja nimenkirjoitusoikeus
8.0 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

8.1 Yhdistyksen taloutta valvovat tilintarkastajat, jotka valitaan kevätkokouksessa yhden (1)
vuoden kaudeksi kerrallaan. Tilintarkastajat eroavat kevätkokouksessa. Uudet
tilintarkastajat valitaan samassa kokouksessa.

8.2 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8.3 Kunkin tilikauden tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on laadittava tilikautta
seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä ja ne on luovutettava toimintakertomuksen
kanssa tilintarkastajille hallituksen allekirjoituksilla varustettuina helmikuun 15. päivään
mennessä. Tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen viimeistään kaksi (2)
viikkoa ennen kevätkokousta.

8.4 Yhdistykselle valitaan kevätkokouksessa kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1)
varatilintarkastaja yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Vähintään toisen tilintarkastajan on
oltava Suomen lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla hyväksyttävä tilintarkastaja.

9 § Yhdistyksen kokoukset
9.0 Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joissa hallitus on yhdistyksen

jäsenten tavattavissa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun 15. päivään
mennessä ja syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.

9.1 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1 esitetään vuosikertomus
2 esitetään tilinpäätös
3 esitetään tilintarkastuskertomus (kirjallinen selvitys) ja vahvistetaan tilinpäätös
4 myönnetään edellisen vuoden hallitukselle vastuuvapaus
5 valitaan uusi hallitus
6 muodostetaan uusi hallitus
7 valitaan tilintarkastajat.

9.2 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1 esitetään ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
2 esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
3 vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle vuodelle.

9.3 Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu jäsenilleen postitse tai sähköpostitse virallisesti
vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta ja lähetettävä kutsun mukana kokouksen
lopullinen esityslista.
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9.4 Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä vaatii ja ilmoittaa asiasta hallitukselle kirjallisesti. Kokouksen
koollekutsumisen ja äänestysten osalta noudatetaan samoja määräyksiä kuin yhdistyksen
varsinaisissa kokouksissa.

10 § Muut määräykset
10.0 Yhdistyksen sääntöjen muutos voidaan hyväksyä vain vähintään kahden kolmasosan

äänten enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä.

10.1 Yhdistyksen sääntöjen muuttamista voi ehdottaa hallitus ja yhdistyksen jokainen
kuusitoista (16) vuotta täyttänyt jäsen. Ehdotus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti
vähintään yksi (1) kuukausi ennen yhdistyksen kokousta. Vähintään viiden (5)
yhdistyksen jäsenen täytyy allekirjoittaa ehdotus.

10.2 Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen hyväksyminen edellyttää vähintään kahden
kolmasosan äänten enemmistöä annetuista hyväksytyistä äänistä.

10.3 Mikäli yhdistys puretaan, sen viimeisen hallituksen jäsenet hoitavat purkamisen
järjestelyt, ellei yhdistyksen kokous ole muuta päättänyt.

10.4 Mikäli yhdistys lopetetaan, sen varat käytetään Suomen ja Alankomaiden välisiä hyviä
suhteita edistävällä tavalla purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.


