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Alankomaalainen yhdistys Suomessa
Nederlandse Vereniging in Finland ry

10.10.2021

Officiële website: http://www.nederlandseVereniging.fi/

Agenda:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:

Algemene Ledenvergadering, ALV 20212
zondag 10.10.2021
ALV van 15:00u – 17:00u
Espoo VPK Juhlasali,
Itäinen Jokitie 1,
02770 Espoo
Aanwezigen: 7 + 2 bestuursleden en 17 leden
In de zaal:
Guido Nuijten (voorzitter), Mirjam BilkerKoivula (Secretaris), Kasper De Ruyck (toetredend
bestuurslid)
Joyce Krijgsma, Arie & Kirsi Oudman, Hans Krause, Stephan Vermeulen, Peter & Kaisa Starmans,
Ramon Dibbets, Niels Wolking, Wim Janssen & Riitta Raita, Robert Ekering, Sebastiaan van
Kooten, PieterJan Bots, Adriaan Perrels, Wim van der Kooij, André Weesenaar
Online:

Ata Bos (bestuurslid), Sabine Van Roten (bestuurslid), Suzanne van der LindenKleikers
(toetredend bestuurslid), Sanna van ErkÄijälä (aftredend bestuurslid), Stefan Dik (aftredend
bestuurslid), Meri Erkkilä (bestuurslid)

1. Opening
Guido opent 15:05 de vergadering met een voorstellingsrondje. Stefan Dik meldt dat hij uit het
bestuur gaat en dat Kasper zijn taken overneemt en dat hij trots is op Kasper.
2. Verkiezing voorzitter en notulist van vergadering
Voorzitter: Guido Nuijten
Notulist: Mirjam BilkerKoivula
3. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt goedgekeurd.
4. Vaststelling van de legitimiteit van de vergadering
Een eerste uitnodiging en agenda voor de ALV zijn op 17.9.2021 aan de leden gestuurd. Dit is ruim op
tijd. Het hele bestuur is aanwezig. De vergadering is dus rechtsgeldig.
5. Kiezen van de controleurs van de notulen en eventuele stemmentellers
Hans Krause en Arie Oudman
6. Samenvatting secretariële zaken
Mirjam geeft een overzicht van de ledenaantallen en de contributiebetalingen (zie bijgevoegde
presentatie).
7. Samenvatting activiteiten afgelopen jaar 2021
Guido geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar (zie bijgevoegde presentatie)
8. Wisseling binnen bestuur
Sanna en Stefan hebben aangegeven dat ze om persoonlijke redenen zich nu niet kunnen inzetten
voor de vereniging. Kasper is bereid gevonden om de taken van Stefan over te nemen, dit betreft de
verantwoordelijkheid voor de website en het Noorderlicht. Kasper heeft ook al het afgelopen
Noorderlicht verzorgd. Suzanne zal de taken van Sanna overnemen. Zij zal zich over de
jeugdactiviteiten ontfermen voor o.a. de jongeren die van de Nederlandse school af komen.
Voorstel: Ontheffing van de bestuursleden Stefan Dik en Sanna van ErkÄijälä en en installatie van
Kapser De Ruyck en Suzanne van der LindenKleikers als nieuwe bestuursleden.
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Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9. Programma van activiteiten 2022
Guido presenteert de geplande activiteiten voor het komende jaar (zie bijgevoegde presentatie).
Er vindt een discussie plaats:
 Sebastiaan van Kooten vraagt wat het tijdstip is voor de borrels in Rotterdam. Antwoord: 18 uur
 Arie Oudman vraagt wanneer het lustrum plaats zal vinden. Antwoord: Er staat nog geen datum
vast.
 Arie Oudman stelt voor een wandeling door de Hietaniemi begraafplaats te organiseren. Het is een
mooie begraafplaats met graven van veel beroemde Finnen.
 Peter Starmans verteld dat de eigenlijke Lustrum datum 27 januari is. Dit kan genoemd worden bij
de nieuwjaarsborrel.
10. Sponsoring en MKB 2022
Ata verteld over de MKB’ers en het ondernemerscafé. 28.9. vond het eerste MKBcafé plaats en het
tweede café zal 5.5.2022 plaats vinden.
 Adriaan Perrels uitte zijn dank voor het initiatief. Hij oppert dat er misschien ook Nederlanders
zijn, die zelf niet een bedrijf opgezet hebben, maar wel uit andere posities interesse zouden
hebben.
Ata verteld ook dat we naast de al lang vertrouwde sponsors sinds kort een nieuwe sponsor hebben:
Vimexa
Vanaf volgend jaar gaan we als bestuur aan de slag met een nieuwe opzet voor de sponsors, waarin we
beter kunnen aangeven wat we de sponsors kunnen bieden.
11. Presentatie en goedkeuring begroting 2022
12. Presentatie en goedkeuring contributie 2022
Guido presenteert de contributie & begroting voor 2022 (zie bijgevoegde presentatie).
Het bestuur stelt voor om met de contributie terug te gaan naar de preCovid19 tijd. Er wordt
verwacht dat we weer normaal de activiteiten te kunnen organiseren. Het voorstel voor de contributie
is: Uusima 40€ (gezin)/30€ (individu), overige gebieden 20€ (gezin)/15€ (individu).
De bestuurskosten zijn gedaald, mede dankzij de onderhandelingen die Meri met de bank heeft
gevoerd, waardoor de bankkosten nu lager zijn.
De begroting van het zomerkamp is iets opgeschroefd omdat er steeds meer animo voor is.
De lenteALV wordt weer een boekbespreking en het budget ervoor is daardoor kleiner.
Peter Starmans vraagt waarom het bedrag voor de nieuwjaarsborrel zo hoog is. Antwoord: Omdat we
het in meerdere delen van het land organiseren.
De begroting en contributies worden goedgekeurd.
13. Rondvraag
Ramon Dibbets: Er kwam voor de vergadering iemand een doos Donald Ducks brengen.
Arie Oudman: Een vriendelijk verzoek om bij de artikelen in het Noordelicht op de website de namen
van de auteurs bovenaan onder de titel te plaatsen.
Peter Starmans: Zouden we een soort van blog met Nederlandse actualiteiten kunnen introduceren?
 Er wordt opgemerkt dat dat soort dingen kunnen op Facebook, waar we veel leden hebben.
 Adriaan merkt op dat Facebook is beperkt omdat niet alles goedgekeurd wordt.
 De vraag is of het een toegevoegde waarde heeft. We kunnen erover na denken.
Arie Oudman: Heeft de vereniging nog een relatie met de Vereniging NederlandFinland? Antwoord: Ja
er is contact, maar het is niet heel intensief.
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Sabine Van Roten: Sanna en Stefan bedankt voor jullie inzet en misschien zien we elkaar nog eens in
levende lijve.
14. Sluiting
Guido sluit de vergadering om 16:00 uur.
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