Secretariaat: J.P. van der Meulen,
Telefoon: 0884958280
e-mail: secretaris@nvtbangkok.org
Verslag Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) d.d. 1 juni 2017.
Locatie: Sukhumvit Soi 29, Captain’s Pub. Aanwezig: 16 stemgerechtigde leden.
Deze vergadering is op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement rechtsgeldig uitgeschreven middels
de convocatie van 12 mei 2017.
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Opening.
De voorzitter van de vereniging, Jaap van der Meulen, opent de vergadering om 18.37 en heet de
aanwezigen van harte welkom.
Vaststelling notulen van de ALV van 31 oktober 2016.
De voorzitter stelt de notulen eerst redactioneel aan de orde. Geen van de aanwezige leden heeft op- of
aanmerkingen, weshalve de deze onder dankzegging aan de secretaris worden vastgesteld.
Ook inhoudelijk geven de notulen geen aanleiding tot verdere vragen.
Inkomende en uitgaande post.
De secretaris meldt dat voor deze vergadering geen stukken zijn binnengekomen.
Dick Zeilstra vraagt waarom zijn bericht van 28 mei 2017 niet bij de ingekomen stukken wordt genoemd.
Jaap geeft aan dat bedoeld bericht, zoals ook in zijn antwoord aan Dick van 28 mei is aangegeven, is besproken in de zojuist gehouden bestuursvergadering en dat daar is besloten dat aan het verzoek van Dick
meer aandacht moet worden besteed dan in deze korte bestuursvergadering mogelijk was om tot een adequate reactie te kunnen komen.
Het bestuur heeft het bericht van Dick, noch qua adressering, noch qua aanhef of inhoud gezien als een ingekomen stuk voor deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering.
Nu dit bericht toch ter sprake is gekomen, ontstaat bij de aanwezigen de behoefte om kennis te nemen
van de inhoud. Met toestemming van de schrijver leest de secretaris het grootste gedeelte van het bericht
voor, dat als strekking heeft het waarom van het wijzigen van de maandelijkse borrellocatie naar een in de
ogen van Dick minder geschikte locatie en het verzoek om op dit besluit terug te komen .
Dick constateert dat bij de voorlezing een stuk uit de tekst is weggelaten. De secretaris hoopt dat Dick begrijpt waarom.
Er wordt ook vanuit de vergadering opgemerkt dat de huidige locatie wel geschikt wordt bevonden en dat
een algemene verwijzing naar “en andere leden”, zoals in onderhavig bericht, wel erg vaag is. Willem Adolfs
zegt achter de inhoud van de brief te staan.
Uit de daaropvolgende discussie concludeert de voorzitter dat het met name gaat om de vraag wie dergelijke beslissingen neemt en op welke wijze. Daar zal dan ook zeker bij de beantwoording op worden ingegaan.
Vaststelling begroting 2017-2018.
De penningmeester, Marco Bos, geeft op verzoek van de voorzitter een nadere toelichting op de begroting
2017-2018, die ook dit jaar met de uitnodiging als bijlage is meegestuurd.
In deze begroting is gebruik gemaakt van het advies van de verificatiecommissie over het jaar 2015/2016
om de verschillende activiteiten niet als afzonderlijke begrotingspost op te nemen, doch als een totaalpost,
zodat waar nodig makkelijker tussen de activiteiten kan worden geschoven.
Wel heeft het bestuur voor eigen gebruik ter bewaking van de kosten van de specifieke evenementen een
begroting per geplande activiteit.
Op basis van deze begroting zou voor het komende verenigingsjaar 330.000Thb beschikbaar zijn voor evepg. 1
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nementen. Maar in het bestuur wordt nog wel een coördinator gemist om de nodige evenementen op de
rails te zetten.
De contributie-inkomsten kennen momenteel weer een opgaande lijn. En met een nieuwe sponsorcoördinator hoopt het bestuur het komende jaar met vereende krachten nog meer aandacht aan die inkomstenpost te kunnen schenken.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de post van 10.000 Thb die nog is opgenomen voor De Tegel.
Marco legt uit dat dit betrekking heeft op het digitaliseren van eerdere uitgaven van het Magazine en de
kosten die daar mogelijk mee zijn gemoeid.
Verder wordt opgemerkt dat het een goede zaak is dat weer wordt gestreefd om een reserve op te bouwen.
Conform het reglement artikel 7, lid 1, onder a.i. is de begroting behandeld vóór aanvang van het betreffende verenigingsjaar. Dit betekent dat, daar waar de ideeën over activiteiten nog verder worden ontwikkeld,
een bijstelling van de begroting tijdens de ALV van oktober niet is uitgesloten.
Nu er geen verdere vragen of opmerkingen zijn, wordt de begroting door de vergadering onder een warm
applaus met algemene stemmen goedgekeurd. De voorzitter dankt de vergadering en de penningmeester.
Rondvraag.
De secretaris meldt dat er voor 26 mei geen vragen voor de rondvraag van deze vergadering zijn ingediend.
Hierbij wordt wederom het bericht van Dick als zijnde bedoeld geweest voor de rondvraag naar voren
gebracht. Willem Adolfs vindt de datum om vragen in te dienen wel erg kort liggen na de versturing van de
agenda, 25 mei. De voorzitter antwoordt dat de agenda en de uitnodiging voor deze vergadering reeds op
12 mei naar de leden zijn gestuurd. Maar natuurlijk kunnen ook tijdens deze vergadering alsnog vragen
worden gesteld.
Het bericht van Dick is reeds aan de orde geweest bij punt 3 van deze vergadering en is door het bestuur
ook niet gezien als een ingediende vraag voor de rondvraag.
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering om
18.57 en nodigt de aanwezige leden uit om met de andere aanwezigen, naadloos over te gaan in de
borrelavond van de 1ste donderdag van de maand en wenst allen een prettige avond.
Chok Chai, 7 juni 2017. Jaap P. van der Meulen, Secretaris.
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