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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. 7 juni 2018. 
Locatie: Sukhumvit Soi 29, Green Parrot. Aanwezig: 12 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 20 mei 2018. 
 
1. Opening. 

De voorzitter van de vereniging, Jaap van der Meulen,  opent de vergadering om 18.17 en heet de aanwezi-
gen van harte welkom. 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 31 oktober 2017. 
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 vragen.  

3. Inkomende en uitgaande post. 
De secretaris meldt dat voor deze vergadering geen stukken zijn binnengekomen, behalve berichten van 
verhindering van Arie Bloed, Dick Zeilstra, Lia Hollemans en Michel Rosmolen. 
Bij dit punt maakt de voorzitter de vergadering deelgenoot van de vreugde van het bestuur  over de toetre-
ding van 2 nieuwe bestuursleden, t.w. Dick Zeilstra en Lia Hollemans. 
Dick Zeilstra is al bij velen bekend door zijn bijdragen als vrijwilliger aan de NVT en deelnemer van vergade-
ringen. Dick is de nieuwe penningmeester. Nu nog met Marco samen die het lopende jaar afmaakt, waarna 
Dick bij het begin van het nieuwe begrotingsjaar het penningmeesterschap volledig overneemt. 
Daarbij moet worden aangetekend dat Dick jaarlijks juist in deze ca. 2 maanden zijn tijd in Nederland door-
brengt, maar dat daar binnen het bestuur geen bezwaar tegen bestaat omdat Dick voor zijn vertrek naar 
Nederland altijd de begroting ter behandeling in deze vergadering kan opstellen en binnen het bestuur be-
spreken en zijn overige penningmeesterstaken ook vanuit Nederland digitaal kan uitvoeren. 
Marco blijft lid van het bestuur en bekleedt om die reden nu ook al de functie van sponsorcoördinator.  
Lia Hollemans, nieuw in Bangkok sinds februari, is als hoofdredacteur van De Tegel zeer welkom met haar 
ervaringen in soortgelijke functies in Australië. Nog niet door velen gekend en nu in Nederland voor het bij-
wonen van een huwelijk, maar afgelopen zaterdag wel op de BBQ. Haar eerste geslaagde proeve van be-
kwaamheid was te zien in het meest recente artikel van De Tegel: een interview met de kersverse ambassa-
deur. 

4. Vaststelling begroting 2018-2019. 
De penningmeester, Marco Bos, geeft op verzoek van de voorzitter een nadere toelichting op de begroting 
2018-2019, die ook dit jaar met de uitnodiging als bijlage is meegestuurd.  
Met name richt de penningmeester zich daarbij op de laatste kolom van het overzicht. De andere kolom-
men met gegevens uit het (recente) verleden zijn meer als vergelijking toegevoegd.   
Het aantal leden is iets minder en bedraagt thans 330. De sponsoring is ingeschast op het afgelopen (nog 
lopende jaar), waarbij de cadeaus dit jaar voor de Vrijmarkt niet zijn meegenomen. 
De inkomsten komen daarmee op 440.000Thb en de uitgaven op 51.000Thb, onder andere door aanpassing 
format De Tegel en onkosten voor de Lief en Leedcommissie zoals een bloemetje en indien nodig reiskos-
ten. 
De uitgaven voor activiteiten worden begroot op 365.000Thb hetgeen dan neerkomt op een positief resul-
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taat van 25.000Thb dat in het komende jaar dan aan de reserves kan worden toegevoegd. 
Zoals eerder met de vergadering is afgesproken en op advies van de verificatiecommissie zijn de voorgeno-
men activiteiten niet expliciet met bedragen in de begroting genoemd, maar is een totaalpost opgenomen, 
rekening houdend met de voorgenomen  en mogelijke activiteiten. 
Conform het reglement artikel 7, lid 1, onder a.i. is de begroting behandeld vóór aanvang van het betreffen-
de 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. 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen en dus wordt de begroting door de vergadering onder een 
warm applaus met algemene stemmen goedgekeurd. De voorzitter dankt de vergadering en beide penning-
meesters. 
Dick van den Heuvel vraagt naar de terugloop van het aantal leden van 500 naar nu 330. Sylvester legt van-
uit de ledenadministratie uit dat het vorig jaar veel mensen eenmalig lid zijn geworden om het Nieuwjaars-
feest mee te kunnen maken, maar hun lidmaatschap dit jaar, zoals kon worden verwacht, dus niet hebben 
verlengd.  
Lucie Horn wijst er op dat er veel aparte groepjes bestaan die om een of andere reden samenkomen of acti-
viteiten organiseren. De voorzitter antwoordt dat de NVT niets liever heeft dan dat die groepen dat onder 
de NVT vlag doen waardoor er minder versnippering is en de NVT wellicht ook nog als platform een helpen-
de (financiële) hand kan bieden. In komende media-uitingen zal hier nogmaals op worden gewezen. 
Verder heeft Lucie gelezen dat Karin Bloemen naar Hua Hin komt. De voorzitter bevestigt dat en dat een-
malig optreden is speciaal geregeld door NVTHC in verband met haar 10 jarig bestaan.  
NVT Bangkok en Pattaya zijn bezig met de cabaretier Leon van der Zande voor begin januari 2019. 
De voorzitter wijst nog op de dit jaar opgerichte en snel groeiende Museumbezoekgroep. Als mogelijkheid 
wordt het “Poppenmuseum” genoemd. 

5. Benoeming 3de lid van de verificatiecommissie 2017-2018. 
Willem Adolfs leeft in de veronderstelling dat Rien Sikkel ook voor dit jaar lid van de commissie is. De voor-
zitter legt uit dat Rien door zijn afwezigheid niet in de vergadering van oktober is benoemd. Willem is er 
van overtuigd dat Rien dat wel wil en de commissie dat ook zou toejuichen, waarop de vergadering Rien 
met algemene stemmen als lid van de verificatiecommissie benoemt voor het verenigingsjaar 2017-2018. 

6. Rondvraag. 
De voorzitter deelt mede dat de secretaris hem heeft ingefluisterd dat er voor 5 juni geen schriftelijke vra-
gen voor de rondvraag van deze vergadering zijn binnengekomen. Natuurlijk kan het zo zijn dat er nu onder 
de aanwezigen alsnog vragen naar boven komen borrelen. Waarschijnlijk door de associatie met dit laatste 
woord is dit niet het geval . 

7. Sluiting. 
Dus uitkijkend naar de maandborrel met zuurkool en niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze 
Buitengewone Algemene Leden Vergadering om 18.45 onder dankzegging van de aanwezigen en wenst al-
len een prettige avond. 
 

Chok Chai, 26 juni 2018. Jaap P. van der Meulen, Secretaris. 


