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

e-mail: secretaris@nvtbangkok.org 
 

Verslag Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) d.d. 2 juni 2016. 
Locatie: Sukhumvit Soi 8, DET5. Aanwezig: 17 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 19 mei 2016. 
 
1. Opening. 

De voorzitter van de vereniging, Gregor Jansen,  opent de vergadering om 18.32 en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 14 oktober 2015. 
De notulen van die vergadering geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en worden onder dank-
zegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.  

3. Inkomende en uitgaande post. 
De secretaris meldt als inkomende post het volgende punt: 

Bericht van verhindering van de heer Arie Bloed. 
4. Vaststelling begroting 2016-2017. 

Voor de behandeling van de begroting 2016-2017, die dit jaar met de uitnodiging als bijlage is meege-
stuurd, geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester. Het overgelegde blad toont zowel de ko-
mende begroting als ter vergelijking de aangepaste begroting van het lopende jaar.  
Conform het reglement artikel 7, lid 1, onder a.i. wordt de begroting behandeld vóór aanvang van het be-
treffende verenigingsjaar. Dit betekent dat, daar waar de ideeën over activiteiten nog verder worden ont-
wikkeld, een bijstelling van de begroting tijdens de ALV van oktober niet is uitgesloten. 
De penningmeester loopt met de aanwezige leden de begroting door, waarbij hier en daar nog een nadere 
toelichting wordt gegeven.  
Er is onder andere meer begroot voor de maandelijkse ontmoetingsavond om daarbij ook meer activiteiten 
te kunnen organiseren en ook is weer de succesvolle avondbijeenkomst voor vrijwilligers in de begroting 
opgenomen, immers zonder vrijwilligers geen activiteiten. 
Vanuit de vergadering wordt ook weer gewezen op de mogelijke financiële voordelen van een digitale De 
Tegel. Uit de hierop volgende discussie blijkt weer dat dit pad is bestrooid met voor- en nadelen. De pen-
ningmeester stelt voor hier tijdens de komende ALV een apart agendapunt van te maken, aangezien het 
toch telkenmale weer ter sprake komt, ook buiten vergaderingen. De vergadering neemt deze suggestie 
over en logischer wijze neemt het bestuur deze opdracht van de vergadering op zich. 
Nu De Tegel toch ter sprake is gekomen wijst de penningmeester erop dat er ook met spoed een nieuwe 
eindredacteur moet worden gevonden, aangezien de huidige eindredacteur zijn functie na de volgende uit-
gave van De Tegel neerlegt. 
Voor het jubileumfeest bedroegen de totale uitgaven 1.000.000 en de inkomsten waren ook 1.000.000.  
Voor het Koningsfeest van volgend jaar wordt thans gedacht aan dezelfde opzet als dit jaar. NVT de Vrij-
markt en de ambassade (met de NVT) het tuinfeest. Ook is gebleken dat er sponsors zijn die met name spe-
cifieke activiteiten willen sponsoren, zoals voor kinderen. 
De afsluitbijeenkomst van dit jaar op 28 mei moest worden afgelast omdat zich nog maar 7 leden hadden 
aangemeld en om binnen de begroting te blijven hadden dit er 70 moeten zijn.  
De vergadering stelt voor om flexibel met de begrotingsposten om te gaan. Als bijvoorbeeld de eindejaars 
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BBQ niet doorgaat, dan de betreffende begrotingspost voor een andere activiteit in te zetten. Het bestuur 
neemt deze gedachte graag over.  
Na een peiling door de voorzitter blijken er geen verdere vragen of opmerkingen te zijn, waarop de verga-
dering het voorstel van de voorzitter de begroting goed te keuren, met algemene stemmen overneemt 
waardoor deze, onder dankzegging aan de penningmeester, door haar wordt vastgesteld. 

5. Aanvulling verificatiecommissie als bedoeld in artikel 1 lid 4 van het HHR met nog 1 lid en 1 reserve lid. 
De voorzitter geeft het woord wederom aan de penningmeester. Deze licht toe dat de heer César heeft te 
kennen gegeven dat hij na vele jaren zijn lidmaatschap van deze commissie wil beëindigen. De heer Van der 
Waard wil wel lid blijven, maar er ontbreekt derhalve nog 1 lid en 1 reserve lid. De leden die vóór de 
vergadering door het bestuur zijn benaderd menen dat zij deze functie niet op zich kunnen nemen op basis 
van hun huidige werkkring. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie deze vacatures wil opvullen. De 
heren Willem Alofs en Rien Sikkel maken kenbaar gaarne lid van deze commissie te willen worden. 

6. Rondvraag. 
De voorzitter constateert dat er voor 26 mei geen vragen voor de rondvraag van deze vergadering zijn inge-
diend. Maar natuurlijk kunnen ook tijdens deze vergadering alsnog vragen worden gesteld.  
De volgende vragen komen alsnog naar voren: 
a. Hoe kan het dat mensen tot het bestuur toetreden die niet zijn gekozen, en met name van de Green 

Parrot is en dan ook nog de taak van ledenadministratie overneemt, terwijl dat in handen van de heer 
Van Welij zou zijn en vorig jaar de ledenlijst heeft misbruikt om leden van de NVT aan te schrijven voor 
de bijeenkomsten van de Green Parrot.  
De voorzitter antwoordt dat bedoeld lid niet van de Green Parrot is. De ledenadministratie is nog steeds 
in handen van Sylvester van Welij. De bestellingsbevestigingen voor de kaarten van het jubileumfeest 
werden wel verstuurd via hem.  
Het misbruik van de ledenlijst van de NVT is gekomen doordat in de tijd van het interim-bestuur de le-
denlijst, inclusief de e-mailadressen, is verstrekt aan alle toenmalige bestuursleden en daarmede ook 
aan de eigenaar van de Green Parrot die toen als adviseur deel uit maakte van het bestuur. De penning-
meester, die toen ook deel uitmaakte van dat bestuur bevestigt dit.  
Verder antwoordt de voorzitter dat, op grond van artikel 6 lid 9 van het HHR, bij onvervulde bestuurs-
functies leden door het bestuur kunnen worden verzocht tijdelijk in het bestuur plaats te nemen tot aan 
de volgende ALV.  

b. In het interim-bestuur zaten mensen die voor hun bestuursfunctie wilden worden betaald, althans de 
gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed wilden hebben. 
De penningmeester antwoordt dat dat alleen de interim-bestuursleden uit Hua Hin betrof. Andere be-
stuursleden toen en alle huidige bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor welke dienst of in wel-
ke vorm dan ook. 

c. Als mensen misbruik maken van de ledenlijst of gegevens van de NVT moet worden ingegrepen.  
De voorzitter antwoordt dat dit juridisch heel moeilijk is. 

7. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst, 
positieve inbreng en deelname, deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering om 19.00 en nodigt de 
aanwezige leden uit om met de (nog) niet-leden, naadloos over te gaan in de ontmoetingsavond van de 1ste 
donderdag van de maand en wenst allen een prettige avond. 
 

Chok Chai, 9 juni 2016. Jaap P. van der Meulen, Secretaris. 


