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Alankomaalainen yhdistys Suomessa
Nederlandse Vereniging in Finland ry

27.3.2022

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

Agenda:
Algemene ledenvergadering, ALV 20221
Datum:
Zondag 27.3.2022
Tijdstip:
16:30
Plaats:
Online via Teams
Aanwezigen (in totaal 27):
Bestuur (7): Aaltje Bos, Bonnie Nilhamn (nieuw bestuur), Guido Nuijten (voorzitter), Kasper De
Ruyck, Meri Erkkilä, Mirjam BilkerKoivula (secretaris, oud bestuur), Suzanne van der Linden
Overige leden (20): Adriaan Perrels, Aline Hubregtse, André Weesenaar, Anniek van Haelst, Arie
Oudman, Bas Nieuwenhuis, Catja de Raay, Gertjan Jobse, Johanna Reudler Talsma, Jos
Helmich, Katinka van der Jagt, Jasper Koekoek, Marten van Til, Martijn van Boxtel, Petrus
Starmans, Ramon Dibbets, Rein Strikwerda, Ronald Eveleens, Sanne Peltosaari, Stephanus
Vermeulen
Afwezig van het bestuur (1): Sabine van Roten
1. Opening
Guido Nuijten opent de vergadering om 16:45.
2. Verkiezing voorzitter en notulist van de vergadering
Voorzitter:
Guido Nuijten
Secretaris:
Mirjam BilkerKoivula
3. Verkiezing van 2 controleurs notulen en stemmentellers
Arie Oudman
Peter Starmans
4. Vaststellen van de agenda en rechtsgeldigheid vergadering
De vooraankondiging en agenda zijn op 15.2.2022 aan de leden gestuurd. Een uitnodiging voor de ALV
is meerdere malen aan de leden gestuurd.
De agenda en uitnodiging zijn op tijd verstuurd en er zijn voldoende leden aanwezig. De vergadering is
rechtsgeldig.
5. Presentatie van het jaarverslag en mededelingen (zie bijlage)
o Samenvatting ledenbestand
 Mirjam BilkerKoivula geeft een overzicht van de ledenaantallen.
Het huidige ledenaantal is 186 (184 op 1.3.2022). Het aantal leden is stabiel ondanks het
verloop in de leden en het uitschrijven van wanbetalers. Ten tijde van de vergadering was
er nog 45 % van de contributie openstaande.
 Adriaan vraagt naar het grote verschil tussen het aantal leden van de Facebook groep en
de betalende leden. Een van de redenen is dat veel van de leden op Facebook niet of maar
tijdelijk in Finland wonen.
o Samenvatting activiteiten en overigen
 Guido Nuijten geeft een kort overzicht van de activiteiten van de NViF in 2021.
 Ondanks de Corona hebben we toch veel kunnen organiseren.
 Peter Starmans voegt toe dat het Noorderlicht ook bij de activiteiten genoemd moet
worden.
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6. Presentatie van het financieel jaarverslag 2021 (zie bijlage)
Meri Erkkilä presenteert het financieel jaarverslag.
Peter Starmans vraagt naar de lage contributiebijdragen. – De contributiebijdrage is in totaal laag
omdat anderhaf jaar geleden besloten is de contributies vanwege Corona eenmalig voor het boekjaar
2021 te halveren. Voor 2022 zijn de contributies weer als voor de Corona tijd.
Jos Helmich vertelt dat de vereniging voor de website een aantal commerciële plugins heeft, die niet
gebruikt worden. Die plugins zouden we misschien er uit kunnen halen. Het bestuur zal er naar kijken.
Martijn van Boxtel vraagt wie de sponspors zijn en Guido laat ze op de website zien.
7. Verslag van de kascommissie 2021 (zie bijlage)
Arie Oudman geeft een toelichting bij het verslag van de kascommissie. De kascommissie was
tevreden met de organisatie. De commissie was tevreden met de antwoorden die ze kreeg op haar
vragen.
Er ontstaat een discussie over de sponsors. De conclusie is dat sponsors komen en gaan.
De commissie adviseert de vergadering om de financiële stukken goed te keuren en décharge te
verlenen aan het bestuur.
8. Goedkeuring financieel jaarverslag over 2021
Het financiele jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd.
9. Ontheffing van verantwoordelijkheden van het bestuur
De vergadering ontheft het bestuur van haar taken.
Guido Nuijten bedankt Mirjam BilkerKoivula voor haar inzet de afgelopen jaren. Arie sluit zich erbij
aan.
10. Presentatie kandidaten nieuw bestuur
o Voorzitter
o Vicevoorzitter & communicatie
o Secretaris
o Penningmeester
o Noorderlicht en website
o Jongerenactiviteiten
o MKB en sponsoring
Bonnie Nillhamn stelt zich kort voor.

Guido Nuijten
Sabine Van Roten
Bonnie Nilhamn
Meri Erkkilä
Kasper De Ruyck
Suzanne van der LindenKleikers
Aaltje Bos

11. Verkiezing van het nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur wordt unaniem goedgekeurd.
12. Installatie nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd.
13. Presentatie kandidaten kascommissie
Guido Nuijten presenteert de kascommissie:
o Arie Oudman, lid
o Robin Hogeweg, lid
o Hendrik Hielkema, reservelid
14. Verkiezing kascommissie
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De kascommissie wordt unaniem verkozen.
15. Presentatie toekomstig beleid (zie bijlage))
o Guido Nuijten geeft een samenvatting van de doelstellingen
o Guido Nuijten geeft een overzicht van de geplande activiteiten
Helsinki viert Koningsdag op 24 April, op de Nederlandse school 23 April tijdens de lessen.
Jyväskylä viert Koningsdag op 30 April
Tampere viert het op 23 April
Ons nieuwe lid Rob Funk heeft connecties met de Febo en is bereid voor bitterballen te zorgen.
 Bas Nieuwenhuis merkt op dat het formulier voor de Koningsdag in Helsinki al op de
website staat. Er zou in het formulier nog gevraagd kunnen worden naar het aantal
deelnemers.
 Jos merkt op dat het leuk is dat er weer activiteiten plaats kunnen vinden waar we elkaar
in levende lijve kunnen ontmoeten, maar hij zou ook graag zien dat er in de toekomst ook
nog digitale bijeenkomsten georganiseerd zouden worden. Stephan Vermeulen sluit zich
daar bij aan.
o Jasper Koekoek gaat weer een concert geven in de kerk van Tikkurila op 20 augustus.
 Arie Oudman brengt de bibliotheek ter sprake. De boeken staan bij Watze in de kast. Er is
niet veel animo voor het lenen van de boeken. Misschien zouden de boeken naar de
mensen gebracht moeten worden. Wat meenemen naar Koningsdag? Bas Nieuwenhuis
stelt voor dat het zou af en toe in het Noordelicht geadverteerd zou kunnen worden. Ook
zou het op de website beter in zicht kunnen staan. Adraan Perrels stelt de bibliotheek in
Pasila voor, maar Jos Helmich zegt dat dit geprobeerd is, maar geen optie is. Bas
Nieuwenhuis vertelt dat de inventarisatie van de boeken grotendeels gedaan is. De
inventarisatie is te vinden op: https://cloud.collectorz.com/231947/books
Het bestuur belooft ervoor na te denken hoe de boeken beter aan de man gebracht
kunnen worden.
o Het Lustrum: Dit jaar bestaat de vereniging 85 jaar, het 17 de lustrum. Het plan is om met busjes via
verschillende locaties naar het Noorden te rijden naar Martijn van Boxtel in Ivalo. Het is gepland
voor de volgende kerstvakantie, begin januari 2023. Er lijkt genoeg animo voor te zijn.
 In Inari wonen nog twee Nederlanders, Christine Klaver en MarjaLiisa Olthuis. Joanneke
Reudler Talsma en Johan Plomp hebben hun contactgegevens.
 Vanuit Jyväskylä is er interesse, zeker drie gezinnen.
 Er zijn ook mensen die graag ook nog iets georganiseerd zouden willen in Helsinki – Dit zou
bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met een pikkujoulu. Maar hier wordt nog over
na gedacht.
 Peter Starmans merkt op dat als iemand interesse heeft, dat betekent nog niet dat die ook
deelnemen. Het risico is erg groot. Het risico wordt onderkent, hetgeen ook de reden is
juist al zo vroeg te inventariseren en mensen te laten committeren.
 Martijn van Boxtel geeft aan dat we het organiseren in het hoogseisoen, dus reserveringen
zullen al snel gedaan moeten worden. Het is van belang om nu te bepalen wanneer, met
hoeveel en voor hoelang.
 Arie Oudman oppert dat in plaats van busjes een bus met bestuurder te huren.
 Ata Bos vraagt om hoeveel dagen het gaat. Dit zal ongeveer een week zijn
 Jos Helmich opert dat je ook met de trein of het vliegtuig kan gaan, met auto’s moet je ook
wat gezelligs van de reis maken. – Het idee is om er een leuke roadtrip van te maken en de
mensen onderweg ook erbij te krijgen.
Martijn wordt gevraagd om er voor te zorgen dat er geen wolken zijn en het Noorderlicht te zien is.
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16. Rondvraag
o Joanneke Reudler Talsma vraagt wat de volgende stappen zijn voor het zomerkamp. De
betreffende partijen gaan met elkaar overleggen
o Jos Helmich wil Bonnie Nilhamn vragen om een keer samen te komen om te kijken wat in Hyvinkää
georganiseerd kan worden
o Meri Erkkilä bedankt Mirjam BilkerKoivula voor haar werk en heet Bonnie Nilhamn welkom.
o Peter Starmans vraagt wat uitleg over Curling.
o Rein Strikwerda bedankt voor de uitnodiging.
o Suzanne van der LindenKleikers bedankt iedereen en Mirjam BilkerKoivula en heet Bonnie
Nilhamn welkom.
17. Sluiting ALV
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 18:11

Bijlage bij de notulen:
20220327_NViFALV_presentatie.pdf
NViF_kascommissie_verslag_boekjaar2021.pdf

Powerpointpresentatie van de ALV
Verslag van de kascommissie

04 / 04 / 2022

04 / 04 / 2022

Arie oudman
Controleur notulen/Controller of the minutes

Peter Starmans
Controleur notulen/Controller of the minutes

04 / 03 / 2022

04 / 03 / 2022

Guido Nuijten
Voorzitter/Chairman

Mirjam BilkerKoivula
Secretaris/Secretary
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