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Secretariaat: J.P. van der Meulen, 
Telefoon: 0884958280 

e-mail: secretaris@nvtbangkok.org 
 

Verslag  Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 31 oktober 2016. 
Locatie: Sukhumvit Soi 29, Green Parrot. Aanwezig: 39 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 17 oktober 2016 in de NVT Nieuwsbrief nummer 7. 
 
1. Opening. 

De voorzitter, Jaap van der Meulen die de taak van waarnemend voorzitter vervult,  opent de vergadering 
om 19.10, nadat hij een herdenkingswoord heeft uitgesproken naar aanleiding van het overlijden op 13 ok-
tober jl. van de koning van Thailand, Z.M. Bhumibol Adulyadej, en de vergadering op zijn verzoek een mi-
nuut stilte in acht heeft genomen. 
Daarna heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom, waarbij hij verheugd constateert dat er een 
zeer hoge opkomst is, ten teken dat de NVT leeft. 
Dat de NVT leeft kan alleen maar doordat naast het bestuur vele leden hun schouders onder de vele activi-
teiten zet waarvoor hij bedankt en met name de extra inzet van Jeanette Rademaker om vrienden op te 
roepen zich voor de openings-BBQ in te schrijven. Hij dankt Jeanette daarvoor en vraagt de vergadering dit 
met een applaus te onderstrepen hetgeen gretig wordt overgenomen. 

2. Vaststelling verslag van de BALV van 2 juni 2016. 
Op blz 2 van het  verslag onder punt 5 moet Vander Waard worden veranderd in De Waard en Alofs in 
Adolfs. 
Verder leidt het verslag niet tot inhoudelijke vragen of opmerkingen en wordt het onder dankzegging aan 
de secretaris met deze 2 correcties gearresteerd.  
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen. 

3. Inkomende en uitgaande post. 
Afzegging voor deze vergadering ontvangen van Arie Bloed, Etienne Mostertman en Margot van Lith. 
Twee digitale reacties zijn ontvangen op de nota over De Tegel. 

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2015-2016. 
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er inhoudelijk opmerkingen zijn. Dat is niet het geval waarmee 
dit verslag is goedgekeurd. 
Na de vaststelling van het verslag wordt door de voorzitter de gelegenheid geboden om nog naar aanlei-
ding van dit verslag vragen te stellen en ook hier wordt geen gebruik van gemaakt, waarna de voorzitter de 
dank overbrengt aan de secretaris voor dit zeer volledige en uitgebreide jaarverslag. 

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2015-2016. 
De voorzitter zegt bij het begin van dit agendapunt dat door werkzaamheden van de penningmeester bui-
ten Thailand de financiële stukken niet conform de reglementen konden worden afgehandeld, waarvoor de 
voorzitter met zijn verontschuldigingen aan de vergadering begrip vraagt. 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarstukken welke zijn rondgedeeld en richt zich daarbij met 
name op de lichtgekleurde kolom: exploitatieresultaat 2015/2016, het afgelopen verenigingsjaar dat op 31 
augustus 2016 werd afgesloten. 
De contributie-inkomsten zijn ongeveer gelijk aan de begroting. 
De advertentie-inkomsten (algemene sponsorinkomsten) zijn minder, echter voor het jubileumfeest werd 
voor 1.000.000 Thb aan inkomsten geboekt, waarvan 500.000 sponsorgelden.  
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Door minder beschikbaar geld hebben ook minder activiteiten plaatsgevonden. 
Verder neemt de penningmeester een aantal activiteiten door om duidelijk te maken hoe uiteindelijk het 
eindresultaat een negatief saldo van 80.289 Thb kent. 
Gevraagd wordt naar de 207.000 advertentie-inkomsten. Dit zijn inkomsten voor zowel De Tegel als de 
website. 
De ledenvergadering heeft een vraag over het vermogen van de vereniging. Het resultaat bedraagt 80.289 
negatief terwijl het vermogen met 150.289 is afgenomen. De penningmeester geeft aan dat dit veroorzaakt 
wordt door de afboeking van nog te ontvangen sponsorbedragen uit oude jaren van 70,000. De balans nog 
te ontvangen sponsoring laat een bedrag zien van 95,000 thb ten opzichte van 135,000 in het voorgaande 
jaar. Dit is geen 70,000 thb omdat het totaal van de ontvangen sponsoring in het jaar wordt afgeboekt van 
deze balanspost, terwijl de gefactureerde sponsoring wordt opgeboekt. Om dit te verduidelijken wordt ge-
vraagd  om een kasstroomoverzicht toe te voegen, welke door de verificatiecommissie zal worden getoetst. 
Ook vraagt de vergadering om volgend jaar een  geschreven toelichting bij de balans te voegen. 
Is er een minimum vermogen vastgesteld? De penningmeester antwoordt dat dat niet het geval is. Er is wel 
over gedacht. Wie is er verantwoordelijk als het vermogen negatief wordt. De NVT als vereniging bestaat 
juridisch gezien niet.  
Er zouden regels moeten zijn voor een streefvermogen waar de NVT zich aan zou moeten houden. Meer 
vragen blijken er niet te zijn, waarna de voorzitter overgaat naar agendapunt 6. 

6. Verslag van de verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR. 
Door de afwezigheid van de penningmeester in de afgelopen weken is de commissie niet bij elkaar geweest 
om de jaarstukken te beoordelen. Over 2 weken zal de commissie met de penningmeester samenkomen 
om de stukken door te nemen en te controleren en een advies voor de ALV op te stellen. 
Het voorstel is dat als de commissie een positief advies uitbrengt, dat dat betekent dat de stukken zijn 
goedgekeurd en  dat bij een negatief advies of zwaarwegende opmerkingen een volgende Ledenvergade-
ring alsnog over de jaarstukken zal moeten beslissen. 
De commissie stelt voor om nu in deze vergadering aan de jaarstukken een voorlopige goedkeuring te ver-
lenen, welk voorstel door de vergadering wordt overgenomen. 
De voorzitter dankt de commissie voor haar begrip en medewerking. 

7. Goedkeuring van het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar. 
De voorzitter dankt de vergadering voor haar souplesse en haar voorlopige goedkeuring van het financiële 
verslag 2015/2016. Een definitieve goedkering volgt automatisch na een goedkeurend gepubliceerd verslag 
van de verificatiecommissie.  
De voorzitter dankt de penningmeester voor het geleverde werk en de gegeven toelichting waarop door de 
vergadering met applaus wordt geantwoord. 

8. Benoeming van een nieuwe verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR. 
De huidige 3 commissieleden, de heren Erik de Waard, Willem Adolfs en Rien Sikkel worden bereid gevon-
den ook over het nieuwe verslagjaar de verificatiecommissie te willen bemannen.  
De vergadering benoemt op voorstel van de voorzitter hierop middels een applaus de leden De Waard, 
Adolfs en Sikkel tot leden van de verificatiecommissie. 

9. Bespreking van voor het bestuur opgestelde en door het bestuur aangenomen notities inzake: 
a. De Tegel. Voorstel opgenomen in de nieuwsbrief nummer 2016/2017-5 van 12 oktober jl. 

Eerst volgt nog een vraag over de balans die bij behandeling van de financiële stukken niet is bespro-
ken. Besloten wordt hierop terug te komen bij de behandeling van de begroting. 
De voorzitter herinnert aan de sedert jaren steeds weer terugkerende discussies over de mogelijk-
heid van het (financieel) voortbestaan van De Tegel in de huidige vorm. Discussies in en buiten leden-
vergaderingen en in bestuursvergadering, uiteindeliojk uitmondend in de oproep tijdens de BALV van 
2 juni jl. om in de jaarvergadering met een visie te komen. 
Het bestuur heeft zich in de afgelopen maanden intensief gebogen over deze vraagstelling, hetgeen 
uiteindelijk heeft geleid tot de onderhavige notitie. 
Op grond van deze notitie zijn 2 digitale reacties binnengekomen van leden die blij zijn met een digi-
tale ontwikkeling in verband met het thans niet (kunnen) ontvangen van het magazine. 
De voorzitter geeft het woord aan de vergadering met de intentie dat het bestuyur met een open oor 
luistert naar de mening van het hoogste orgaan. 
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In algemene zin heerst in de vergadering na lezing van de notitie een positief gevoel over het over-
gaan tot digitalisering. Er wordt voorgesteld om jaarlijks een “papieren versie” uit te geven, als “jaar-
boekje”, een jaarmagazine.  
Verder klinken geluiden als: “digitaal is wervend voor leden”, “gunstig voor overwinteraars”, “het is 
het digitale tijdperk” en “mogelijk beter voor sponsoring”. 
De penningmeester licht toe dat nu ook wordt gedacht om sponsoring meer te gaan richten op spon-
soring van activiteiten. 
Deze aanpak vraagt wel om een actievere inzet van onze website en facebook.  
Er wordt op gewezen dat deze opzet met regelmatige, zeg liever frequente, publicatie om meer input 
vraagt dan voor een kwartaalmagazine.  
De voorzitter constateert dat de vergadering haar goekeuring geeft aan de overgelegde notitie.  
Daarbij merkt hij op dat er nog veel (denk)werk moet worden verzet voordat een en ander goed kan 
worden geëffectueerd, waarbij de gedachte van een jaarmagazine zeker zal worden meegenomen. 
Maar bovenal is ook duidelijk dat dit nooit kan slagen als ook niet hier vrijwilligers voor kunnen 
worden gevonden als eindredacteur/stuwende kracht en voldoende auteurs. 
De voorzitter dankt de vergadering voor haar bijdrage en steun bij het inslaan van deze nieuwe weg. 

b. Jaarprogramma 2016-2017. 
Dit toegezonden overzicht geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen uit de vergadering.  

10. Verkiezing bestuursleden in vacatures en op basis van het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 6 lid 5 
van het HHR. 
De voorzitter licht toe dat 2 leden van het bestuur herkiesbaar zijn, t.w. Marco Bos en Sylvester van Welij. 
Deze 2 leden van het bestuur worden door de vergadering bij acclamatie, met een applaus, voor een perio-
de van 2 jaar herkozen. 
Dan is er natuurlijk de vacature van voorzitter. Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de mogelijkheid 
dat de huidige waarnemend voorzitter de functie van voorzitter aanvaardt omdat hij het goed doet en dat 
gaat worden gezocht naar een nieuwe secretaris.  De voorzitter dankt voor het compliment en zegt dat 
voorlopig beide functies kunnen worden vervuld en wijst op zijn beperkingen als voorzitter door de afstand 
van zijn woonplaats tot Bangkok. Bezien zal worden hoe een en ander gaat en de functies zullen binnen het 
bestuur worden verdeeld. 
Verder hebben de leden (voor het eerst) een beschrijving ontvangen van 2 nieuwe leden die tot het be-
stuur willen toetreden, t.w. Gert Visser die al vanaf 3 februari binnen het bestuur meedraait en voorlopig 
de functie van evenementencoördinator op zich wil nemen en Etienne Mostertman, helaas vanavond ver-
hinderd,  die sinds kort de geledingen is komen versterken met het oog op de functie van sponsorcoördi-
nator. Beide heren worden bij acclamatie en met applaus gekozen. 
Na deze verkiezing en de overeengekomen verdeling van de functies, ziet het bestuur er als volgt uit. 
Voorzitter:  Jaap van der Meulen  
Secretaris: Jaap van der Meulen 
Penningmeester: Marco Bos 
Vice-voorzitter: Arie Bloed 
Sponsorcoördinator: Etienne Mostertman 
Evenementencoördinator: Gert Visser 
Webmaster: Martijn van der Heide 
Ledenadministrateur: Sylvester van Welij 

11. Voorstel tot aanpassing van de begroting 2016-2017. 
Ook dit financiële stuk is ter vergadering uitgereikt. 
De penningmeester licht toe dat de begroting voor dit verenigingsjaar is vastgesteld tijdens de BALV van 2 
juni jl. Zoals al kon worden verwacht geven nieuwe inzichten aanleiding tot een aanpassing, waarbij in het 
voorliggende stuk (de laatste witte kolom) al is uitgegaan van de nieuwe opzet van De Tegel. Wel drukt het 
laatst uitgekomen magazine op de begroting van dit jaar, vandaar de post van 100.000 Thb. 
Verder zal dit jaar de sponsoring meer worden gericht op het sponsoren door een bedrijf van een activiteit 
van de NVT.  
Ook zal moeten worden afgewacht hoe sponsoren reageren op de digitalisering van De Tegel. 
De uitgaven voor de Openings-BBQ  vielen hoger uit door de grote opkomst, maar leverde ook weer nieuwe 
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leden op.  
Uitgangspunt van dit bestuur blijft dat bij activiteiten leden een lagere bijdrage betalen dan niet-leden die 
de kostprijs moeten betalen, hetgeen betekent dat voor leden een bijdrage uit de NVT-kas nodig is.  
De herziene begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd. 
 

12.  Rondvraag. 
De voorzitter constateert dat er niet, zoals verzocht, voor de vergadering vragen zijn ingediend. Maar na-
tuurlijk kunnen leden die alsnog een vraag hebben deze nu zeker stellen. 
Gevraagd wordt naar inzage in de ledenlijst. Ja deze is met het verkregen wachtwoord via de website in te 
zien. 
Gevraagd wordt naar de Vrijdag middag borrel. In het afgelopen jaar was er een nieuw initiatief ontplooit 
welke de Vrijmibo was gedoopt. Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt doordat dit voor 50% werd 
gesponsord. Door diverse leden werd dit initatief bijzonder gewaardeerd. Helaas door de kosten van dit 
evenement welke niet begroot waren, heeft het bestuur dit niet kunnen continueren.  
Dank wordt uitgesproken naar het bestuur voor het afgelopen jaar waarbij met name de plots vertrokken 
voorzitter Gregor wordt genoemd en het nieuwe bestuur wordt veel succes gewenst, hetgeen door de ver-
gadering met applaus wordt ondersteund. 
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. 

13. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de vele aanwezigen voor hun 
komst, positieve inbreng en deelname, deze  Algemene Leden Vergadering om 20.30 en nodigt allen uit om 
in de Captains bar nog wat te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen en wenst alle leden een 
prettige avond. 
 

Chok Chai, 13 december 2016.  
Jaap P. van der Meulen, Secretaris. 


