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

Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 31 oktober 2017.
Locatie: Sukhumvit Soi 33, Bistro 33. Aanwezig: 23 stemgerechtigde leden.
Deze vergadering is op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement rechtsgeldig uitgeschreven middels
de convocatie van 16 oktober 2017 in de NVT Nieuwsbrief nummer 8.
1.

2.

3.

4.

5.

Opening.
De voorzitter, Jaap van der Meulen, opent de vergadering om 19.15.
Daarna heet de voorzitter de aanwezigen van harte welkom.
Vaststelling verslag van de BALV van 1 juni 2017.
Redactioneel zijn er geen opmerkingen over het verslag waarmee het onder dankzegging aan de secretaris
wordt gearresteerd.
Ook naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen.
Inkomende en uitgaande post.
Afzegging voor deze vergadering ontvangen van Arie Bloed, Rien Sikkel, Dieuwke van der Veen, Herman
Heldering en Martijn van der Heide.
Een digitale reactie is ontvangen van Rien Sikkel over het jaarverslag en is opgenomen in de lijst ingekomen
stukken.
Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2015-2016.
De voorzitter vraagt aan de vergadering of er inhoudelijk opmerkingen zijn. Hierop volgt geen enkele
reactie, waarmee dit verslag door de vergadering is goedgekeurd.
Na de vaststelling van het verslag wordt door de voorzitter de gelegenheid geboden om nog naar aanleiding van dit verslag vragen te stellen en hier wordt geen gebruik van gemaakt, waarna de voorzitter de
dank overbrengt aan de secretaris voor dit zeer volledige, uitgebreide en vernieuwde jaarverslag.
Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016-2017.
De penningmeester, Marco, geeft een toelichting op de jaarstukken welke zijn rondgedeeld en begint eerst
de verschillende kolommen te verduidelijken. De inkomsten uit contributie zijn 22.000 Thb hoger hetgeen
o.a. wordt veroorzaakt door de actie rond het Nieuwjaarsfeest. De sponsoring van 354.000 Thb is ook
hoger uitgevallen dan de 200.000 die was begroot. Daar staat tegenover dat het Nieuwjaarsfeest, dat bijna
kostendekkend was, door veel sponsors werd ondersteund, waardoor deze niet meer bijdroegen aan de
“normale” jaarlijkse algemene sponsoring.
De uitgaven voor De Tegel werden veroorzaakt doordat het magazine dit verenigingsjaar nog 1 keer is
verschenen. Onder de kosten PR vallen de traditionele kransen bij de dodenherdenkingen en dit jaar ook
een bloemstuk bij de uitvaart van Z.E. Karel J. Hartogh.
De IT kosten zijn in lijn gebleven.
Een grote impact heeft gehad het “eindelijk” afboeken van oude debiteuren met name sponsors die nooit
de toegezegde bijdrage hebben betaald, zelfs nog een post uit 2013.
De inkomsten minus uitgaven, exclusief activiteiten, geven een resultaat van 384.000 en is dus te besteden,
minus het jaarfeest van 260.000.
De bestedingen bedroegen 390.000 Thb voor Nieuwjaarsfeest, vrijwilligersfeest, Vrijmarkt, BBQ en andere
activiteiten, ergo een klein verlies van 6000Thb.
Joan Fleuren stelt voor het niet ontvangen sponsorbedrag elders op te nemen. Op de balans stond dit
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onder nog te ontvangen sponsoring. Deze bedragen zijn ooit opgenomen als zijnde ontvangen.
Met betrekking tot de balans licht Marco toe dat de post vooruit ontvangen contributie is ontstaan door
een fout bij de proefdraai en nieuwe leden toegetreden in juli en waarvan de betaalde contributie niet
meer voor dat lopende jaar werd beschouwd, doch voor het nieuwe verenigingsjaar.
Op aanraden van een eerdere verificatiecommissie is de post “reserve levensleden” opgeheven, maar nu
vindt met de huidige commissie overleg plaats of dit een juiste beslissing was.
Verder zijn er geen vragen en dankt de voorzitter de penningmeester voor de vanavond gegeven
toelichting.
6. Verslag van de verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR.
Marco wijst er op dat 2 van de 3 leden van de commissie, Willem Adolfs en Erik de Waard, vanavond
aanwezig zijn. In de afgelopen weken zijn de stukken gewisseld en is een reactie ontvangen waarop al is
gereageerd, maar de commissie heeft nog niet de eindstatus bereikt. Erik is in december terug en dan is
Willem er ook en is het de bedoeling de controle dan af te ronden, waarna de commissie haar rapport kan
uitbrengen, dat aan de leden zal worden toegezonden. Het voorstel is dat bij een positief advies van de
commissie de jaarrekening zal worden beschouwd als zijnde goedgekeurd door de vergadering. Indien de
commissie geen akkoord kan geven dan zal op korte termijn na die conclusie een Buitengewone Algemene
Leden Vergadering worden uitgeschreven. De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Goedkeuring van het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar.
De voorzitter wijst er op dat dit het tweede achtereenvolgende jaar is waarop het financiële verslag door
tijdsdruk niet op de daartoe uitgeschreven kan worden goedgekeurd en het bestuur acht dit geen
acceptabele situatie. De penningmeester heeft de commissie voorgesteld om eerder in het jaar (maart) een
tussentijdse controle te houden, waarbij al adviezen van de commissie kunnen worden verwerkt of posten
kunnen worden verduidelijkt. Op die manier kan dan wellicht de procedure tussen 1 september en 31
oktober worden bekort.
Jaap dankt de commissie voor haar inspanningen en adviezen tot nu toe en de penningmeester voor het
geleverde werk waarop door de vergadering met applaus reageert.
8. Benoeming van een verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR (2 leden en 1 reserve).
Van de huidige 3 commissieleden hebben de heren Willem Adolfs en Erik de Waard toegezegd ook voor het
jaar 2017-2018, deel van de commissie te willen uitmaken. De voorziter bedankt beiden en de vergadering
gaat akkoord met de benoeming. Ter vergadering zijn, ondanks de poging tot verleiding door de voorzitter
met een uitnodiging voor de volgende vrijwilligersavond geen andere leden aanwezig die deze belangrijke
taak op zich willen nemen. Aan de heer Rien Sikkel zal, als hij in het land is, worden gevraagd of ook Rien
deel van de commissie wil blijven uitmaken en dan kan hij (of een ander lid) in de BALV van juni officieel
worden benoemd.
9. Bespreking van door het bestuur opgestelde en aangenomen notities:
a. NVT Beleid waardering vrijwilligers, aangepast 04/10/17: toevoeging punt 8 (zie bijlage);
De voorzitter legt de wijziging uit en de reden waarom dit is opgenomen. Aan de opgenomen
vrijwilligers is gevraagd of zij bezwaar hadden tegen publicatie.
b. Jaarprogramma 2017-2018.
Dit programma is voor zover thans vaststaand tot 31 augustus 2018 aan de leden aangeboden. Maar
de voorzitter wijst er op dat, zoals ook in de agenda is vermeld, de activiteitenkalender kan worden
geraadpleegd op de website van de NVT die dagelijks wordt bijgehouden, ook met activiteiten van
andere organisaties zoals bijvoorbeeld Belgian Club Thailand, MKB en NTCC.
Om een idee te krijgen vraagt de voorzitter of deze kalender door de aanwezigen wel eens is
geraadpleegd. Dit blijkt door slechts 1 van de aanwezigen te zijn gedaan.
Over de geplande en opgenomen activiteiten worden verder geen vragen gesteld.
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 wijst er op dat Franc Woldhek zijn kandidatuur en huidige bestuursfunctie op 17 oktober
heeft ingetrokken. Verder wijst hij erop dat er geen andere kandidaten naar voren zijn gebracht dan door
het bestuur zijn voorgedragen en stelt voor alle kandidaten bij acclamatie te (her)kiezen. Hierop wordt door
de vergadering met applaus instemmend gereageerd. De voorzitter wenst deze bestuursleden geluk en
succes voor de zittingstermijn zoals deze middels het toegezonden rooster van aftreden is vastgesteld.
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De vacature van de zeer belangrijke post sponsorcoördinator wordt voorlopig ingevuld door de vicevoorzitter, Michel, en de penningmeester, Marco.
Verder deelt de voorzitter mede dat naar verwachting in januari/februari de vacature van eindredacteur
kan worden ingevuld met een vrouwelijke, jonge en ervaren kandidaat die zich zelf heeft gemeld en begin
volgend jaar van Australië naar Thailand verhuist. Er heeft reeds een kenningsmakingsgesprek
plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur.
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:
Michel Rosmolen
Sponsorcoördinator:
Vacature; waarnemend: Michel Rosmolen en Marco Bos.
Evenementencoördinator:
Les Huysmans
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministrateur:
Sylvester van Welij
Eindredacteur De Tegel:
Vacature; waarnemend Sylvester van Welij.
11. Rondvraag.
De voorzitter constateert lachend dat er niet voor de vergadering vragen zijn ingediend. Maar natuurlijk
kunnen leden die alsnog een vraag hebben, deze nu stellen.
Janna van Duyn vraagt of er plannen zijn om weer een Nieuwjaarsfeest te houden, omdat dat vorig jaar
toch wel een geweldig feest was. De voorzitter beaamt dat dat een groots feest is geweest, maar dat door
het niet vinden van voldoende sponsors een dergelijk feest helaas niet past binnen de begroting. Ook niet
voor een eigen “NVT-Koningsbal” en dat thans met de ambassade, MKB en NTCC wordt besproken hoe
rond Koningsdag een gezamenlijk evenement kan worden verzorgd.
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst,
inbreng en begrip, deze Algemene Leden Vergadering om 19.58 en nodigt allen uit om in het restaurant
nog wat te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen en wenst iedereen een prettige avond.
Chok Chai, 7 november 2017.
Jaap P. van der Meulen, Secretaris.
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