Secretariaat: J.P. van der Meulen,
Telefoon: 0884958280
Hierbij wordt U uitgenodigd voor de

Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31 oktober 2017.
Toegang alleen voor leden die vóór aanvang van de ALV hun contributie 2017/2018 hebben voldaan
Onderstaand treft U de agenda voor deze vergadering aan.
Locatie: Bistro 33, Sukhumvit Soi 33 (Dus daar natuurlijk altijd vooraf gelegenheid tot lekker eten).
Datum: 31 oktober 2017.
Aanvang: 19.00.

Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31 oktober 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
I.

II.

Opening door de voorzitter.
Vaststelling notulen van de BALV van 1 juni 2017.
Deze treft U als bijlage aan en zijn U reeds eerder toegezonden op 21 juni 2017 met de nieuwsbrief nr 43.
Inkomende en uitgaande post (Zie bijlage).
Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2016-2017. (Zie bijlage). Eerder toegestuurd met
nieuwsbrief 01 van 7 september 2017.
Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016-2017. (Zie bijlage).
Verslag van de verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR.
Goedkeuring van het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar.
Benoeming van een verificatiecommissie (artikel 2 lid 4 van het HHR: 2 leden en 1 reserve lid).
Bespreking van door het bestuur opgestelde en aangenomen notities inzake:
a. NVT Beleid waardering vrijwilligers, aangepast 04/10/17: toevoeging punt 8 (zie bijlage);
b. Jaarprogramma 2017-2018 (zie bijlage en vanaf 10 september j.l. dagelijks te volgen via de
activiteitenkalender op de website http://www.nvtbangkok.org/activiteiten/activiteitenkalender).
Verkiezing bestuursleden in vacatures en op basis van het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 6 lid
5 van het HHR. (Zie bijlage).
Aan de beurt van aftreden Martijn van der Heiden (webmaster) en Jaap van der Meulen (secretaris), beiden herkiesbaar en Arie bloed (vice-voorzitter) niet herkiesbaar.
Kandidaatgesteld en verkiesbaar: Franc Woldhek (beoogd sponsorcoördinator), Les Huysmans (beoogd
evenementencoordinator), Michel Rosmolen (beoogd vice-voorzitter) en Jaap van der Meulen (beoogd
voorzitter).
Rondvraag.
Om de vergadertijd te bekorten wordt U gevraagd indien mogelijk Uw vragen per e-mail vóór 28 oktober
2017 bij de secretaris in te dienen.
Sluiting.
Noot bijlagen:
Daar waar in deze agenda wordt gesproken over “bijlage” wordt verwezen naar de website van de
NVT www.nvtbangkok.org, waar deze stukken zijn opgenomen onder het tabblad “vereniging-documenten”.
De financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt of kunt U in digitale vorm vóór 30 oktober
opvragen bij de secretaris secretaris@nvtbangkok.org .
Chok Chai, 14 oktober 2017, Jaap P. van der Meulen, secretaris.

