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Ala nkomaa Iainen yhdistys Suomessa

Nederlandse Vereniging in Finland ry

Notulen:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

AlgemeneLedenvergadering,ALV
Zondag 5 Oktober 2019

77:35 - 18:44
Helsinki, Oulu, Jyvdskyld, Turku, connectie via Skype
Aanwezigen: De 7 bestuursleden: Guido Nuijten (voorzitter van de vergadering), Mirjam Bilker-Koivula
(secretaris van de vergadering), Suzanne Buurman , Sanne Peltosaari, Bas Nieuwenhuis, Dave
Bekkema, Sanna van Erk-Koivisto
En 25 leden (exlusief aanwezige kinderen):
Helsinki: Ramon Dibbets, Bob Joosten, Rudy Jurg, Ronald Kneppers, Joyce Krijsman & Kasper de
Ruyck, Peter Starmans, Kaisa Starmans, Fam. Erik van de Plassche, Hendricus Vink, Tejo de
Bruijn, Arie Oudman, Robert Ekering, Adriaan Perrels, Andre Weesenaar, Niels Wolking
Jvviskvld (via Skvpe): Hans Verasdonck, Jarno Streur & Hanna Streur, Jelmer Elzinga & ioanneke
Reudler Talsma, Sigurd D'hondt & Lies Jardin, Lisette van Cuijck & Jussi Helaakoski
Oulu (via Skvpe): Aline Hubregtse, Marina Nijhuis
Tampere (via Skvpe): Johan Plomp
Turku (via Skvpe): Rein Strikwerda, Matthijs Admiraal

1.

Opening
Guido Nuijten opent de vergadering om 17:35
Hij heet de aanwezigen in Jyvdskyld, Oulu, Tampere, Turku en Helsinkiwelkom.

2.

Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
Voorzitter: Guido N uijten
Notulist: Mirjam Bilker-Koivula

3.

Vaststellen van de agenda
Agenda is L7.9.20L9 rondgestuurd. Dit was ruim op tijd.
De agenda wordt goedgekeurd.

4.

Vaststellen van de legitimiteit van de vergadering
De uitnodiging voor deze vergadering is 2.9.2OL9 aan de leden toegestuurd. 2.10.2019 is er nog
een herinnering gestuurd.
De vergadering is rechtsgeldig.

5.

Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers

Helsinki: Adriaan Perrels
Jyvdskyld: Hans Verasdonck
Oulu: Aline Hubregtse

Turku: Matthijs Admiraal
Arie Oudman vraagt of er in Helsinki foto's gemaakt mogen worden tijdens de ALV en het
aanvolgende Leids Ontzet. Er is geen bezwaar.

5.

Samenvatting van secretariEle zaken
Mirjam Bilker-Koivula geeft een samenvatting van de secretariele zaken, zie bijgevoegde
presentatie: Na de dip in het aantal leden aan het begin van het jaar, zit de vereniging nu met
183 leden weer op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Er zijn nog maar 5% openstaande
contributies.
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Samenvatting afgelopen jaar
Details van de samenvatting zijn te vinden in de bijgevoegde presentatie.
Guido Nuijten presenteert de lijst met activiteiten die sinds de ALV van 2018 georganiseerd

-

zijn:
Ook in de regios buiten Uusimaa is het een en ander georganiseerd. Koningsdag en/of
-nacht zijn overal in het land gevierd.
Bij het zomerkamp was een grote opkomst: 41 aanmeldingen waarvan er 36 ook
daadwerkelijk aanwezig waren. Recent is een mosseldag georganiseerd. De dag was binnen
1,5 week volgeboekt. Het was erg leuk en lijkt daarom voor herhaling vatbaar.
Het idee is om op deze voet verder te gaan.

-

Dave Bekkema vertelt over de website van de vereniging en het Noorderlicht:
De website is een jaar geleden vernieuwd. Nieuwe dingen voegen we de hele tijd toe. De
voorpagina gaan we nog vernieuwen. Een aantal leden heeft zich al aangemeld via de
website, die hebben nu een account voor de website. De hoop is dat in de toekomst

iedereen een account heeft, zodat we dingen kunnen afschermen voor de buitenwereld.
Sanne Peltosaari voegt toe dat er veel gebeurt, ook achter de schermen. Als bestuur zijn we
er erg blij mee. Het ziet er mooi uit.
Adriaan Perrels bedankt vanuit de zaal in Helsinki.
Het Noorderlicht is sinds een jaar geheel digitaal. Qua kosten is dit een verbetering. Het is
nu ook makkelijker achteraf artikelen en onderwerpen te vinden. Dank aan iedereen die
heeft meegeholpen. Sanne Peltosaari zegt dat het een verbetering is, je kunt het nu ook
overal lezen. We kunnen het nog optimaliseren.
ln Oulu wordt gezegd dat het een goed idee was.

8.

Programma van activiteiten 2020
Zie de bijgevoegde presentatie voor details.
Als eerste doet het bestuur een oproep voor vrijwilligers:
1. Oproep Noorderlicht: Dave zou graag het stokje na 5 jaar over willen dragen aan iemand
anders. Peter Startmans is bereid te helpen, maar laat de techniek graag aan anderen

-

over.
Dave licht toe dat het is vooral werken is met WordPress.

2.

Van de aanwezigen toont niemand anders interesse. Het bestuur zal nog een aparte
oproep doen.
Oproep voor update van het huishoudelijk regelement (HHR):
De statuten zijn nu bijgewerkt, maar het HHR kan ook wel een vernieuwing gebruiken. Er
zijn al wat mensen bereid gevonden dit op zich te nemen, maar er zijn meer vrijwilligers
nodig. Van de aanwezigen toont niemand interesse. Het bestuur zal een aparte oproep

doen.'
De eindejaa rsactiviteiten worden toegelicht (zie presentatie).

ln Helsinki wordt gemeldt dat Sinterklaas op 30.11.2019 in Kauniainen langs komt (i.s.m. de
Nederlandse school NL-school)
Jyvdskyld meldt dat hij ook daar langskomt op 30.11.2019.

Activiteiten 2O2O (zie presentatie)
Sanna van Erk-Koivisto licht de filmmiddag toe. Dit zou iets kunnen zijn om mee door te
gaan.
ln

Jyviskyli

is er ook

wel interesse voor.
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Mirjam Bilker-Koivula merkt op dat de Nederlandse school ook een filmmiddag gaat
organiseren voor de kinderen van de school. Joyce geeft aan dat contact met haar
opgenomen kan worden voor contact met de Nederlandse School
Ronald Kneppers zegt dat het voor jongeren van 12-15 jaar heel leuk zou zijn, want voor
hun is er geen Nederlandse les- of cultuuraanbod.

-

9.

Het bestuur vertelt over het initiatief om Nederlanders met een eigen middelgroot of klein
bedrijf (MKB)te steunen via de digitale media:
Er is een website in het leven geroepen om de MKB-ers te ondersteunen
(www.nederlandsevereniging.fi/mkb/). Het bestuur hoort het graag als er andere ideEn zijn.
Er z'rjn nu al een 8-tal MKB-ers die interesse hebben getoond en die nu op de website staan.
De aanwezigen in Helsinki vinden het een goed initiatief.

Presentatie en goedkeuring begroti ng 2O2O
Sanne Peltosaari presenteert de begroting (zie bijgevoegde presentatie)
De afname van het eigen vermogen is besproken in de ALV van afgelopen maart. Op basis
daarvan wordt dit nu voorgesteld. Er zijn meer activiteiten gepland dan vroeger. Om de
daardoor onstane extra kosten te dekken gaat de vereniging meer eigen bijdragen vragen,
vooral bij activiteiten waar we eten aanbieden.
De aanwezigen in Helsinki zeggen te hopen op een bijdrage van de ambassade,
bijvoorbeeld bij Koningsdag.
Adriaan Perrels bedankt voor opstellen van de cijfers en vraagt naar discussie die tijdens de
vorige ALV gevoerd is met betrekking tot het eigen vermogen. Het bestuur licht dit toe. Er is
toen besloten dat 2000 € eigen vermogen als buffer een goed bedrag is. Na volgend jaar
komt de balans op dat bedrag uit. Daarna bekijken we de situatie per jaar. We organiseren
veel en als we zo doorgaan eten we het eigen vermogen snel op. Vandaar dat we de eigen
bijdrage verhogen bij evenementen.
Adriaan Perrels vraagt: ln aansluiting op de vraag over de buffer vraagt hij of de vereniging
een aansprakelijkheidsverzekering heeft. Antwoord: Nee die heeft de vereniging niet. Er
volgt een discussie waarin de volgende punten aan bod komen:
Als je lid wordt, moet duidelijk zijn, dat je zelf aansprakelijk bent.
Over de afgelopen 30 jaar is er 1 incident geweest maar dat heeft niet veel gekost.
Het is goed om dit op te nemen in het huishoudelijk regelement, als het daar nog
niet in staat. We moeten juridisch duidelijk zUn.
Het bestuur zal dit verder uitzoeken in correlatie met de aanpassing van het HHR. Er
zal geen verzekering afgesloten worden.
Er wordt een reactie gevraagd van de regios:
Turku: Geen vragen
Tampere: Geen opmerkingen
Oulu: Geen opmerkingen
Jyviskyli: Wat is adverteren op social media? Antwoord: Dit is bijvoorbeeld op facebook de
Nederlandse vereniging onder de aandracht te brengen bij bepaalde doelgroepen. Dit gaat
het bestuur proberen.

o
o
o
o

10. Presentatie en goedkeuring contributie 2020
Er

wordt voorgesteld om de contributie voor

2O2O

Goedkeuring van begroting en contributie 2020:
Helsinki: Geen bezwaar
JyvdskylS: Geen bezwaar

hetzelfde te houden als in 2019.
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Tampere: Geen bezwaar
Oulu: Geen bewaar
Turku: Geen bezwaar
Aangezien niemand in de ALV bezwaar heeft, zijn de begroting en de contributie voor 2020
derhalve goedgekeurd.

11. Rondvraag
Bas Nieuwenhuis doet een oproep voor vrijwilligers voor het verbeteren van de website:

vrijwilligers kunnen zich bij het bestuur melden.
Peter Starmans mist aandacht voor de cultuur. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn in de vorm van
een blog. Peter denkt erover na. Hij krijgt steun uit de zaal.
Arie Oudman zegt dat Peter Starmans nog heel veel boeken thuis heeft staan waar hij graag
vanaf wil. Het bestuur oppert dat als er een lijst is, deze op de website en in het
Noorderlicht geplaatst kan worden. Peter neemt de boeken mee naar de Nederlandse
kerkdienst.
ln Jyvdskyld zijn ook nog veel boeken. Guido heeft daarvan een lijst. Die zullen we bij meenemen
als we de lijst van Peter publiceren.
Robert Ekering zegt dat je boeken ook naar de openbare bibliotheek in Helsinki kan

brengen.
Bob Joosten vraagt hoe we de nieuwe doelgroep willen aanboren? Antwoord: Bijvoorbeeld door
adverteren op Facebook en de filmmiddag, maar ide6en zijn welkom.
Bob zegt dat samen sporten iets zou kunnen zijn. Hij noemt als voorbeeld veldhockey.
Ramon Dibbets vraagt: Wat van de kinderen in een gezin die op zichzelf gaat wonen? Wat
verwachten volwassen kinderen en kleinkinderen van de vereniging?
Jyvdskylii: Hans Verasdonck merkt op dat kinderen en kleinkinderen niet altijd in Finland blijven.
Tampere: Johan Plomp vertelt dat kinderen zich wel betrokken voelen bij de vereniging,
bijvoorbeeld met Koningsdag willen ze wel komen.

Turku: Oulu 12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen in Helsinki en in de regios via Skype voor hun
aanwezigheid. ln Helsinki is er aansluitend aan de vergadering Leids Ontzet met hutspot en
haring. De voorzitter wenst iedereen in de regios ook een fijne avond.
De voorzitter sluit de vergadering om 18:44 uur.

Bijlage bij de notulen: 20191006_NviF-ALV_presentatie.pdf

Powerpoint-presentatie van de ALV
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Controleur notulen

Controleur notulen

Aline Hubregtse
Controleur notulen

Matthijs Admiraal
Controleur notulen

Guido Nuijten
Voorzitter

Mirjam Bilker-Koivula
Secretaris

