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Agenda: AlgemeneLedenvergadering,ALV2020-1
Datum: zondag 14.5.2CI29

Tijdstip: ALV van 14.30u - 16.00u
Plaats: Online via Teams
Aanwezigen: Bestuursleden (5): Guido Nuijten (voorzitter NViF), Mirjam Bilker-Koivula (Secretaris NViF), Bas

Nieuwenhuis, Sanne Peltosaa ri, Suza nne Bu urman
Leden (9): Nico en Evelien Boven-Waegemans, Rein Strikwerda, Michel de Ruyter, Matthus
Admiraal, Stephan Vermeulen, Arie Oudman, Hendrik Hielkema, Joanneke Reudler Talsma, Aline
Hubregtse

Opening
De voorzitter opent de vergadering om L4.29 uur
De voorzitter heet iedereen welkom voor deze eerste zomer-ALV.

Algemene mededeling: Vanwege het mooie weer is de Escape room activiteit voor vandaag

afgelast. We zullen het later nog eens plannen als activiteit

Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
Voorzitter: Guido Nuijten
Secretaris: M irjam Bilker-Koivula

Verkiezing van 2 controleurs notulen en stemmentellers
Joa nneke Reudler Talsma
Hendrik Hielkema

Vaststellen van de agenda en rechtsgeldigheid vergadering
De agenda is in februari rondgestuurd voor de vergadering in maart. COVID-19 gooide roet in
het eten en daardoor werd de vergadering tot nader order uitgesteld. Een aankondiging voor de
nieuwe huidige ALV is 1.6.2020 verzonden. Er zijn voldoende deelnemers. De vergadering is
rechtsgelding.

Guido Nuijten presenteert de agenda en deelt mee dat het bestuur niet compleet aanwezig is:

Sanna van Erk-Koivisto en Stefan Dik hebben zich op het laatste moment af moeten melden.
Dave Bekkema had zich aangemeld, maar is niet aanwezig.

5. Presentatie van het jaarverslag / mededelingen (zie bijlage)
- Samenvattingledenbestand

o Mirjam Bilker-Koivula geeft een overzicht van de ledenaantallen. Bij de vorige ALV

in oktober waren er 183 leden. Bij de jaarwisseling is het altijd wat minder (178

leden op t.t.z9zAl, maar inmiddels is het aantal bijgetrokken tot 182leden op
10.6.2020.

- Samenvattingactiviteiten
o Bas Nieuwenhuis geeft een kort overzicht van de activiteiten van de NViF in 2019.

- Per februari 2020 is er een nieuwe Ambassadeur: Desir6e Kopmels.
- Archivering Noorderlichten van de 20e eeuw

o Arie Oudman heeft alle oude Noorderlichten gescand. Die zijn op de website van de
vereniging gezet. De collectie is nu compleet vanaf jaargang L, nummer 1, 1995.
https:llwww. nederla ndseve reniging.fi/noorderlicht/

o Arie heeft ook contact gehad met de nationale bibliotheek. Zij hebben de laatste
jaren het Noorderlicht niet ontvangen en daar worden de missende exemplaren nu

naar toe Bestuurd.
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o Arie zal nog iets schrijven voor het Noorderllcht met wat hoogtepunten uit oude

5.

nummers.
o Arie wordt bedankt voor al het werk wat hij hierin heeft gestoken.

- Presentatie en goedkeuring huishoudelijk reglement
o Een jaar geleden zijn de statuten aangepast. Aansluitend is er naar het huishoudelijk

regelement gekeken. De aangepast versie, die nu voorgelegd wordt aan de

vergadering, is in februari met de eerste uitnodiging meegestuurd. Guido Nuijten
geeft een overzicht van de grote veranderingen'

o Er wordt gediscussieerd over het al of niet toevoegen van een punt voor
uitzonderingen als deze COV|Dlg situatie. We besluiten dit niet te doen. ln een

situatie als deze volgende we de richtlijnen van de Finse regering.

o Het huishoudelijk regelement (HHR) wordt unaniem aangenomen. Er is niemand die

het niet wil goedkeuren of zich wil onthouden.

Presentatie van het financieeljaarverslag 2019 (zie bijlage)

Sanne Peltosaari presenteert het financieel verslag van 2019

- Samenvatting kosten en baten in 20L9
- Financidle situatie per 1.1.2020

Het eigen vermogen is met succes omlaag gebracht door het organiseren van meer en nieuwe

activiteiten.
De uitgaven zijn primair bij de activiteiten, wat goed past bij het doel van de vereniging.

Verslag van de kascommissie (zie bijlage)

Arie Oudman geeft een toelichting bii het verslag van de kascommissie.

Goedkeuring financieel jaarverslag over 2019

Er is niemand die het verslag niet goedkeurt of zich wil onthouden van stemming.

Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.

Ontheffing van verantwoordelijkheden van het bestuur
Er is niemand die tegen de ontheffing is. Het bestuur wordt ontheven van de

vera ntwoorde l'tj khede n.

- Er gaat een woord van Dank naar Dave Bekkema die uit het bestuur gaat.

7.

8.

9.

10. Presentatie kandidaten nieuw bestuur
- voorzitter:
- secretaris:
- penningmeester:
- vicevoorzitter:
- website (incl. digitaal Noorderlicht):
- jongeren en Finland:
- communicatie:

Verkiezing van het nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur wordt unaniem verkozen.

lnstallatie nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur wordt geTnstalleerd.

Guido Nuijten
Mirjam Bilker-Koivula
Sanne Peltosaari
Bas Nieuwenhuis
Stefan Dik

Sanna van Erk-Koivisto
Suzanne Buurman
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13. Presentatie kandidaten kascommissie
- Arie Oudman
- Robin Hogeweg
- Hendrik Hielkema, reservelid

De kascommissie wordt bedankt voor hun werk in het afgelopen jaar.

15.40u

14. Verkiezing kascommissie
Arie onthoudt zich van stemming.
De kascommissie wordt unaniem aangenomen. De voorzitter bedankt de leden voor het op zich

nemen van de taken.

15. Presentatie toekomstig beleid (zie bijlage)
- Samenvatting doelstelling (regio, milieu, samen, jongeren)

Het bestuur wil zich richten oP:

o Sociale media
. ln de besloten facebook

o Activiteiten in de regio's
o Meer rekening houden met het millieu

r Bijv. geen wegwerpservies en -bestek bij activiteiten

o Samen
. De vereniging wordt gemaakt voor en door de leden

o Meer activiteiten voor de jongeren met de doelgroep 12-17 jaar
r Er wordt een Molkkd activiteit voorgesteld

- Websitecommissie
o Kasper de Ruyck en Jos Helmich z'rjn bereid gevonden om Stefan Dik technisch te

ondersteunen met het beheren van de website.
- Samenvattinggeplandeactiviteiten

Guido Nuijten presenteert de activiteiten die gepland zijn voor de rest van het jaar

o Digitale borrel 19.7.2OZA)
o Zomerkamp {7.-9.5.2O2O) - Er zijn op het moment geen redenen om het zomerkamp

af te lassen. Er hebben zich al 41 personen aangemeld.

o Fietsdag in Espoo (22.8.20201- kan vooralsnog doorgaan

o Mosseldag (13.9.2020)- Hierover besluiten we later in de zomer
o Herfst-ALV & Leidens Ontzet (10.2020)

Arie Oudman noemt ook nog de Sinterklaasviering en de kerstviering (12.2020)

- Protocol financi6le ondersteuning ad-hoc activiteiten
o De penningmeester verzoekt leden die iets willen organiseren om vooraf contact op

te nemen met de penningmeester om afspraken te maken over het budget en de

financi€le ondersteuning door de vereniging.

15. Rondvraag
Aline Hubregtse: ln Oulu is het stil op het moment. Ook in Oulu kijken ze nog of er iets georganiseerd

kan worden.
Joanneke Reudeler Talsma: ln Jyvdskyld is er iedere eerste zaterdag van de maand familiecafr6 en het

Sinterklaasfeest vindt plaats op 5 december.
Michel de Ruyter: ls wat later bij de vergadering aangeschoven. Het Noorderlicht van juni kan

komende week naar Stefan voor editing. Wat van het zomerkamp? ls het ook zeilen (nee)? ls er
nog plek? Antwoord: Er is nog 1 cabin over, maar er is plek voor tenten.
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Joanneke Reudler Talsma
Controleur notulen

He6drik Hielkema
Controleur notulen

Wt"r'brr/^\
ful :rJarn Brlker-Korvula
Secretaris

NuiJten


