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Alankomaalainen yhdistys Suomessa
Nederlandse Vereniging in Finland ry

4.LO.ZO20
Agenda:

Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Algemene Ledenvergadering, ALV 2A2O-L
zondag 4.L0.2020
ALV van 15:00u - 17:00u
Espoo VPK Juhlasali,
Itdinen Jokitie 1,

02774 Espoo

Aanwezigen: 7 bestuursleden en 15 leden
Ter plekke: Sanne van Erk-Koivisto (bestuur), Guido Nuijten (bestuur), Bas Nieuwenhuis
(bestuur), Mirjam Bilker-Koivula (bestuur), Debby Vermeij-Selehov, Ramon Dibbets, Dave
Bekkema, Tineke van Rosseberg, Wim Janssen, Riita Raita
Online via Teams: Suzanne Buurman (bestuur), Sanne Peltosaari (bestuur), Stefan Dik (bestuur),
Arie Oudman, Stefan Vermeulen, Joanneke Reudler-Talmsa, Jos Helmich, Johan Plomp
Opening
Guido Nuijten opent de vergadering om 15:08. Hij heet iedereen welkom bij tweede ALV van het
jaar en ook de tweede ALV in de COVID1g tijd. De vergadering heeft deze keer een dubbele opzet:
fysiek en online. Volgens een bericht op NOS teletekst wordt het Leidens Ontzet in Nederland
alleen digitaal gevierd.
Guido behandelt een paar praktische zaken m.b.t. Teams.
2.

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

3.

Vaststellen van de agenda en rechtsgeldigheid vergadering
De agenda is 11.9.2020 doorgestuurd en de uitnodiging is meerdere keren rond gestuurd.
De vergadering is legitiem.

4.

Verkiezing van 2 controleurs notulen en stemmentellers
Dave Bekkema en Ramon Dibbets.

5.

Samenvatting Secretari6le zaken
Mirjam Bilker-Koivula geeft een samenvatting van de secretari6le zaken, zie de bijgevoegde
presentatie: Het aantal leden van de vereniging is stabiel. De vereniging heeft nu 1BG leden. Er zijn
nog L5% openstaande contributies. De secretaris gaat hier binnenkort achteraan.

6.

Samenvatting aftelopen jaar
Guido Nuijten geeft een overzicht van het afgelopen jaar, zie bijgevoegde presentatie.

7.

Programma activiteiten eind 2020 en2A2L
Zie de bijgevoegde presentatie voor details.
- Alle voorgestelde activiteiten zijn onder voorbehoud
- Het bestuur staat open voor idee6n voor online activiteiten
- Het zomerkamp 2021wordt voorbereid in de omgeving van Tampere met de hulp van Nobert
Schalkx. Johan Plomp geeft aan bereid te zijn te helpen met de voorbereidingen.
- Stefan Dik doet een oproep voor columnisten voor het Noorderlicht. Geinteresseerden kunnen
zich bij hem melden. Ook eenmalige bijdragen zijn welkom.
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8.
9.

Presentatie / goedkeuring begroting 2021
Presentatie / goedkeuring contributie 2O2L
Agendapunten 8 en 9 worden gelijktijdig behandeld.
Sanne Peltosaari geeft een overzicht van de financi6n. Financieel gezien was 2020 een ander jaar
dan anderen door COV|D19. De vereniging heeft geld overgehouden en stelt voor dit overschot te
gebruiken om eenmalig de contributie voor 202Lte halveren. Bij de begroting van de uitgaven van
2O2l zijn we uitgegaan van een normale situatie waarbij alle activiteiten normaal door kunnen
gaan, hoewel ook hier het risico op COV|Dl9-restricties aanwezig is..
Er is in een eerdere ALV besloten het eigen
geen
winst mag maken. Guido Nuijten refereert
vermogen terug te brengen, omdat de vereniging
aan het afgelopen ALV goedgekeurde HHR $1-2.5, alwaar het maximaaleigen vermogen is
vastgelegd.
De contributie halvering in2A2l is eenmalig.
Debby Vermeij-selehov vraagt of er in het budget rekening is gehouden met de extra
jeugdactiviteiten die gepland z'rjn. - Hier is rekening mee gehouden.
Er

wordt gediscussieerd over het eigen vermogen.

De begroting en de contributie worden unaniem goedgekeurd'

10. Overige zaken
Dit lijkt financieel en praktisch niet haalbaar, noch wenselijk'
Hij stelt ook voor om bij andere activiteiten ook online deelneming mogelijk maken. - Waar
mogelijk kunnen we dat zeker proberen.

Jos Helmich stelt een clubhuis voor

-

Zowel Jos Helmich als Arie Oudman vertellen met Peter Starmans gesproken te hebben over de
verzameling boeken die hij nog heeft. De boeken zijn ooit gekocht van een lid die vertrokken is. Het
is goed om daar eens naarte kijken.
Kunnen de boeken nog bij Bas Nieuwenhuizen terecht? - Bas kan wel wat boeken huisvesten, maar
niet auto's vol. Jos wil ze wel opslaan in Hyvinkid, maar de vraag is wat we met de boeken willen
doen. Moet alles bewaard worden? Er worden verschillende opties genoemd: verdelen, uitlenen,
bewaren, aan een bibliotheek geven. Er zijn ooit boeken aan de bibliotheek in Espoo gegeven, maar
die doet er tegenwoordig toch niets meer mee.
Debby Vermeij-Selehov vertelt dat de Nederlandse school een boekenruildag heeft gehouden en
ook met koningsdag kunnen ze aangeboden worden.
Sanne Peltosaari stelt voor om ze aan te bieden op internet of facebook. Er is een lijst met de
boeken die bij Peter liggen. Jos Helmich stuurt een link naar de lijst aan het bestuur.
De collecties uitdunnen is een goed idee.
Debby kan kinderboeken mee naar de Nederlandse school nemen.
Ook in Tampere blijken nog boeken te zijn.
Arie, Jos, Bas en Debbie zullen verder onderling overleggen over de boeken. Guido Nuijten zorgt
ervoor, dat zij elkaars connecties krijgen.

1L. Rondvraag
Dave vertelt dat er in het Didrichsen Art Museum een van Gogh tentoonstelling is. De vereniging is
niet van plan er iets omheen te organiseren. ledereen kan zelf de tentoonstelling bezoeken.
Wim Janssen stelt een Dart toernooi voor - Dit valt in goede aarde.
Tineke is blij met het Leidens Ontzet.
Arie Oudman stelt een wandeling voor in de herfst - Bijvoorbeeld in de binnenstad Porvoo met
Gids of ergens in Helsinki. Hij vindt meer activiteiten online een goed idee om ook de ouderen
erbij de betrekken - ouderen zouden we kunnen adviseren hoe het online allemaal moet.

Alankomaa la inen yhdistys Suomessa
Nederlandse Vereniging in Finland ry
4.10.2020

Otr*Lftt iE

ilL

Slulfrng

vcorrittpr bedankt iedereen ws zijnf?raar aanwezigheid en sluit de tnergderirq om 16dl0 uur.
tle eerst&omende activftdt ts de bonel in caf€ Rotterdam [fampg Helslnkl] donderdag a.s.
De

Pwrerpoint-pesentatie uan d€ ALV

Birfue bii de notubn' Z02Btfil4*illriF-AlV-presenta$e.pdf

j:

r"'l I t{.-,:-'
| -,
lJ I

I l{"---

t*-

Rarnon Dlbbets
C.ontroleur notukn

Dave Bekkema

Controleur notulen

;

€uHo ltluiiten
Uooiziner
l

'.. I

\.i

-,..-'*/

Mi{am Biker-Kotu.ila
SecreErk

