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Beknopt verslag Buitengewone Algemene Leden Vergadering d.d. 4 december 2014. 
 
Locatie: Sukhumvit Soi 16, The Green Parrot. 
Aanvang: 18.45. 
Aanwezig: ca. 40 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven 
middels de convocatie van 23 november 2014. 
 
De (interim-)voorzitter van de vereniging, Do van Drunen,  opent de vergadering en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 
 
De penningmeester, Marco Bos, presenteert de begroting voor het verenigingsjaar 2014/2015 welke ter 
vergadering op papier voor de leden beschikbaar is en wordt uitgedeeld. 
Na de gegeven toelichting op deze begroting wordt deze door de vergadering met algemene stemmen 
goedgekeurd. 
 
De voorzitter zegt dat het interim-bestuur verheugd is dat zo snel na de Algemene Vergadering van 9 oktober 
2014 een aantal leden gehoor heeft gegeven  aan de oproep van het interim-bestuur om te komen tot een 
definitief bestuur 
De voorzitter noemt vervolgens de namen van de  kandidaat-bestuursleden: Voorzitter Gregor Jansen, 
secretaris Jaap van der Meulen, penningmeester Marco Bos, vice-voorzitter Arie Bloed, 
webmaster/ledenadministrator Sylvester van Welij, evenementencoördinator Frans Versteijnen, 
sponsorcoördinator vacature.  
Henry in ’t Zandt wordt wel (eind)redacteur van “De Tegel”, maar zal geen deel  uit maken van het bestuur.  
 
Vanuit de vergadering wordt een aantal vragen gesteld over de door het te verkiezen bestuur voorgestane 
koers en de te organiseren activiteiten. 
Hierop wordt door de interim-voorzitter, de interim-penningmeester (tevens kandidaat-penningmeester) en 
de kandidaat-vice-voorzitter, Arie Bloed, naar tevredenheid en onder applaus geantwoord.  
 
De interim-voorzitter brengt nu de kandidaatstelling van de bestuursleden in stemming en alle voorgestelde 
kandidaat-bestuursleden worden bij acclamatie en onder applaus gekozen. 
Het nieuwe bestuur dat thans aantreedt ziet er nu als volgt uit: 
Voorzitter:     Gregor Jansen  
Secretaris:     Jaap van der Meulen 
Penningmeester:   Marco Bos 
Vice-voorzitter:    Arie Bloed 
Sponsorcoördinator:   Vacature 
Evenementencoördinator:  Frans Versteijnen 
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Webmaster en ledenadministratie: Sylvester van Welij 
 
De interim-voorzitter dankt de vergadering voor de ondersteuning en wenst het nieuwe bestuur veel succes 
met de taak om de NVT in Bangkok levend en gezond te houden. 
 
De nieuw gekozen vice-voorzitter, Arie Bloed, bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen en dankt het 
interim-bestuur voor zijn op 9 oktober geboden oplossing en de wijze waarop daar in de afgelopen 2 maanden 
invulling aan is gegeven. Met name richt zijn dankwoord zich op de bereidwilligheid van het interim-bestuur 
om de reeds in gang gezette activiteiten (Sinterklaas en cabaretavond) te begeleiden en af te ronden. 
 
De vergadering wordt door Do van Drunen om 19.05 gesloten. 
 
 
 

Chok Chai, 6 december 2014. 
Jaap P. van der Meulen, 

Secretaris. 


