
Hierbij nodigt het bestuur van de NVT Bangkok u uit voor de  

Algemene Leden Vergadering (ALV) van NVT Bangkok  

van 28 oktober 2019.  

Toegang alleen voor leden die vóór aanvang van de ALV hun contributie 2019/2020 hebben voldaan.  

Locatie: Bistro 33, (zaal bovenaan de buitentrap) Sukhumvit Soi 33.  

Aanvang: 19.30 uur. 

Agenda  

1. Opening door de voorzitter a.i. 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 31 oktober 2018.  

Ze zijn U reeds eerder toegezonden op 18 juli 2018 met de nieuwsbrief nr 40.  

3. Inkomende en uitgaande post. 

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019..  

Eerder toegestuurd met Nieuwsbrief 02 van 14 september 2019. U kunt het ook nog 

downloaden via de aangegeven link. 

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018-2019.  

6. Begroting verenigingsjaar 2019-2020 

 De financiële stukken zijn als bijlage toegevoegd.  

6. Verslag van de verificatiecommissie.  

7. Goedkeuring van het financiële verslag.  

8. Benoeming van een verificatiecommissie  

9. Bespreking van het Jaarprogramma 2019-2020  

10. Wijziging huishoudelijk reglement: punt van de zittingstermijn (zie toelichting volgende pagina) 

11. Verkiezing bestuursleden.  

De huidige bestuursleden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. 

12. Rondvraag.  

Om de vergadertijd te bekorten wordt u uitgenodigd uw vragen per e-mail vóór 20 oktober 2019 bij de 

secretaris in te dienen. secretaris@nvtbangkok.org 

13. Sluiting. 

 

mailto:secretaris@nvtbangkok.org


Voorstel aanpassing artikel 6 Huishoudelijk reglement  
 

 
Artikel 6: Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 

3. Het bestuur wordt gekozen tijdens de ALV voor een periode van 2 jaar. 
4. Bestuursleden treden af conform een rooster van aftreden, waarbij ieder jaar de helft 

van de bestuursleden aftreedt. 
5. Bestuursleden die de plaats van een afgetreden bestuurslid innemen, nemen het rooster 

van aftreden van dat bestuurslid over. 
6. Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen voor een periode van maximaal 6 jaar in 

dezelfde functie. 
 
Het bestuur constateert helaas dat het heel moeilijk is om bestuursleden te vinden. Het kan 
echter voorkomen dat een goed functionerend bestuurslid zijn maximale zittingstermijn als 
vastgelegd in lid 6 van artikel 6 bereikt. Het is jammer dat een dergelijk bestuurslid alleen om 
redenen van artikel 6 zou moeten opstappen terwijl niemand dat eigenlijk wil. 
 
Om bovengenoemde redenen stelt het bestuur U voor het zesde lid van artikel 6 te schrappen 
en de leden 7 tot en met 10 opnieuw te nummeren in 6 tot en met 9. 
 
De tekst van het derde lid is niet geheel correct aangezien niet “het bestuur” wordt gekozen, 
doch een bestuurslid.  
 
HET VOORSTEL: 

 
Als volgt wijzigen van de aangegeven leden van artikel 6 van het huishoudelijk reglement: 
 

3. Bestuursleden worden gekozen tijdens de ALV voor een periode van 2 jaar. 
6. Schrappen van dit lid. 
7-10 Opnieuw nummeren in 6-9. 
 
 


