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Statuten van de Nederlandse Vereniging in Finland
Artikel 1:

Naam en plaats

1.0

De statutaire naam van de vereniging is “Alankomaalainen yhdistys Suomessa Nederlandse Vereniging in Finland ry”.

1.1

De plaats van vestiging is Helsinki, Finland.

1.2

Met het woord “vereniging” wordt gerefereerd aan de “Nederlandse Vereniging in
Finland”.

Artikel 2:

Doel

2.0

De doelstelling van de vereniging is het verschaffen van informatie aan en het leggen van
contacten tussen diegenen, die zich verbonden voelen met de Nederlandse taal en
culturen door het organiseren van vergaderingen, excursies, bijeenkomsten, feesten en
door het uitgeven van het Nederlandstalige ledenblad.

2.1

De doelgroep van de vereniging vormen allen, die een sociale binding hebben met
Finland en die zich verbonden voelen met het doel van de Vereniging.

Artikel 3:

Randvoorwaarden

3.0

De Vereniging streeft er niet naar economisch profijt te behalen.

3.1

De Vereniging heeft geen politieke aspiraties.

Artikel 4:

Taal

4.0

De voertaal van de vereniging is Fins en Nederlands. De geschriften en het gesproken
woord zijn derhalve bij voorkeur in het Nederlands, tenzij wettelijk anders is vereist. De
taal ter registratie is Fins.

4.1

De in het Fins opgestelde statuten, die bij de patentti- ja rekisterihallitus gedeponeerd
zijn, zijn de rechtsgeldige.

Artikel 5:

Leden

5.0

De vereniging onderscheidt verenigingsleden, ereleden, donateurs en sponsors.

5.1

Ieder tot de doelgroep behorende en aan de doelstelling verbonden voelende persoon kan
verenigingslid worden van de vereniging. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden
van de vereniging. Het bestuur beslist over het lidmaatschap.

5.2

Alle leden, die de zestienjarige (16) leeftijd hebben bereikt, hebben stemrecht. Leden met
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een leeftijd onder de zestien (16) jaar hebben geen stemrecht, maar hebben voor het
overige gelijke rechten en plichten als leden van 16 jaar of ouder.
5.3

In de najaarsvergadering wordt over de grootte van de contributie voor iedere groep apart
besloten.

5.4

Het bestuur benoemt ereleden vanwege hun bijzondere verdiensten. Deze leden zijn
gevrijwaard van contributiebetaling. Voor het overige hebben ereleden dezelfde rechten
en plichten als gewone leden.

5.5

Donateurs zijn privé-personen of rechtsgeldige gemeenschappen, die de doelstellingen
van de vereniging onderschrijven en zich bereid hebben verklaard de vereniging
financieel te steunen.

5.6

Sponsors zijn privé-personen of ondernemingen, die zich bereid hebben verklaard de
vereniging financieel te steunen of een dienst te verlenen.

5.7

Aanmelding als lid dient gericht aan het bestuur van de vereniging schriftelijk of via de
daartoe geëigende elektronische media te geschieden.

Artikel 6:

Lidmaatschap

6.0

Het lidmaatschap van de vereniging kan opgezegd worden via een schriftelijk aan het
bestuur of de voorzitter van de vereniging gericht schrijven of via de notulen van een
vergadering van de vereniging. Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 januari en 1
maart hoeft voor het lopende kalenderjaar geen contributie betaald te worden. Bij
opzegging na 1 maart dient de contributie voor het hele kalenderjaar te worden voldaan.

6.1

Bij overlijden van een lid wordt diens lidmaatschap automatisch beëindigd.

6.2

Het bestuur kan een lidmaatschap van een lid beëindigen in geval van:
a) het ondanks schriftelijke aanmaningen niet voldoen van de contributie;
b) handelen in strijd met de statuten op een dusdanige wijze dat aanwijsbare schade
wordt berokkend aan de vereniging.
Een besluit tot royement moet schriftelijk aan het betreffende lid meegedeeld worden.

Artikel 7:

Bestuur Vereniging

7.0

Het bestuur, dat door de algemene ledenvergadering voor een periode van één (1) jaar
wordt gekozen behartigt de belangen van de vereniging. De bestuursperiode van het
bestuur is het jaar tussen de voorjaarsvergaderingen.

7.1

Het bestuur telt tenminste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden. De bestuursfuncties,
die tijdens de voorjaarsvergadering vervuld dienen te worden, zijn: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

7.2

Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid wanneer tenminste de helft (1/2) van de
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bestuursleden aanwezig is, onder wie tenminste de voorzitter of de vice-voorzitter. Het
bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of de vice-voorzitter, wanneer deze
de plaats inneemt van de voorzitter. In de bestuursvergadering wordt een besluit met
meerderheid van stemmen genomen. Als het aantal stemmen voor en tegen gelijk zijn,
beslist de stem van de voorzitter of bij diens ontstentenis die van de vice-voorzitter.
7.3

Het bestuur heeft het recht in het huishoudelijke reglement aanvullende regelgeving op te
stellen in gevallen, waarin de statuten niet voorzien.

Artikel 8:

Financieel beheer en tekenbevoegdheid

8.0

Uit naam van de vereniging heeft de voorzitter van de vereniging samen met de
penningmeester van het bestuur tekenbevoegdheid.

8.1

De financiële controle van de vereniging wordt behartigd door de kascommissie, die door
de algemene ledenvergadering in het voorjaar telkens voor een periode van een (1) jaar
wordt gekozen. Tijdens de voorjaarsvergadering treedt de oude kascommissie af. In
dezelfde vergadering wordt een nieuwe kascommissie geïnstalleerd.

8.2

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

8.3

De begin- en eindbalans en de staat van baten en lasten van ieder boekjaar moet vóór 15
februari van het jaar volgend op het boekjaar zijn opgemaakt en moet samen met het
jaarverslag vóór 15 februari aan de kascommissie ondertekend door het bestuur worden
overhandigd. De kascommissie brengt verslag uit uiterlijk twee (2) weken voor de
algemene ledenvergadering in het voorjaar.

8.4

De kascommissie bestaat uit twee (2) leden en één (1) reservelid en wordt gekozen
tijdens de voorjaarsvergadering voor een periode van één (1) jaar. Tenminste één (1) lid
moet volgens de Finse wet bevoegd zijn de kas te controleren.

Artikel 9:

Algemene ledenvergaderingen

9.0

Per jaar worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, alwaar het bestuur
verantwoording aflegt aan de leden van de vereniging. De algemene ledenvergaderingen
van de vereniging worden in het voorjaar - en wel uiterlijk 15 april, resp. in het najaar en wel uiterlijk 15 november - gehouden.

9.1

De algemene ledenvergadering in het voorjaar behandelt tenminste volgende zaken:
1
De presentatie van het jaarverslag
2
De presentatie van het financieel verslag
3
Het verslag van de kascommissie (schriftelijke verklaring) en goedkeuring
financieel verslag
4
De ontheffing van verantwoordelijkheden van het bestuur van afgerond jaar
5
De verkiezing van het nieuw bestuur
6
De installatie van het nieuw bestuur
7
De verkiezing van de kascommissie
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9.2

De algemene ledenvergadering in het najaar behandelt tenminste volgende zaken:
1
De presentatie en goedkeuring van het budget voor het komend jaar
2
De presentatie van de voorgenomen activiteiten voor het komend jaar
3
De vaststelling van de contributie voor het komend jaar

9.3

Het bestuur dient tenminste één (1) week voor de vergadering de uitnodiging per post of
e-mail officieel aan de leden te versturen en met de uitnodiging hun de definitieve agenda
voor te leggen.

9.4

Een buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden als het bestuur hiertoe
besluit of als tenminste een tiende (1/10) deel van de stemgerechtigde leden van de
vereniging dit eist en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt. Voor het overige
gelden de zelfde regels qua aankondiging en stemming als bij een reguliere algemene
ledenvergadering.

Artikel 10: Overigen
10.0

Verandering van de statuten van de vereniging kan alleen goedgekeurd worden bij een
gekwalificeerde meerderheid van tenminste tweederde deel van de geldige uitgebrachte
stemmen.

10.1

Het bestuur en ieder verenigingslid van zestien (16) jaar of ouder kan een voorstel tot
verandering van de statuten van de vereniging indienen. Het voorstel moet minstens één
(1) maand voor een algemene ledenvergadering bij het bestuur schriftelijk worden
ingediend. Tenminste vijf (5) verenigingsleden moeten het voorstel ondertekenen.

10.2

Voor goedkeuring van een besluit tot opheffing van de vereniging is een gekwalificeerde
meerderheid nodig van tenminste tweederde deel van de geldige uitgebrachte stemmen.

10.3

In geval van opheffing treden de leden van het laatste bestuur van de vereniging als
boedelbeheerders op, onder voorbehoud van hiervan afwijkende besluiten van de
ledenvergadering.

10.4

Bij eventuele opheffing van de vereniging wordt haar vermogen besteed voor een doel
dat de goede banden tussen Finland en Nederland bevordert op een manier die door de
vergadering wordt besloten.

