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

e-mail: secretaris@nvtbangkok.org 
 

Verslag  Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 14 oktober 2015. 
Locatie: Sukhumvit Soi 8, DET5. Aanwezig: 25 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 28 september 2015 in de NVT Nieuwsbrief nummer 4. 
 
1. Opening. 

De voorzitter, Gregor Jansen,  opent de vergadering om 18.30 en heet de aanwezigen van harte welkom, 
daarbij constaterend dat het niet druk is in tegenstelling tot vorige week op de verschoven 1ste donderdag. 

2. Vaststelling verslag van de BALV van 4 juni 2015. 
Het verslag van die vergadering leidt niet tot inhoudelijke vragen of opmerkingen en wordt onder dankzeg-
ging aan de secretaris ongewijzigd gearresteerd.  
Ook naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen. 

3. Inkomende en uitgaande post. 
Geen. 

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2014-2015. 
De voorzitter dankt de secretaris voor het uitvoerige verslag en vraagt aan de vergadering of er inhoudelijk 
opmerkingen zijn. Dat is niet het geval en daarmee is dit verslag goedgekeurd. 
Na de vaststelling van het verslag wordt door de voorzitter de gelegenheid geboden om nog naar aanlei-
ding van dit verslag vragen te stellen en ook hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

5. Financieel verslag. 
De penningmeester geeft nog een nadere toelichting op dit ter vergadering uitgereikte verslag, waarbij met 
name opvalt dat er 200.000THB minder inkomsten zijn dan was begroot. Daartegenover zijn er minder kos-
ten gemaakt en is er beknibbeld op activiteiten. Maar in de paar maanden van het interim-bestuur is een 
aantal activiteiten georganiseerd waarbij de kosten dusdanig boven de begroting uitgingen  -zoals in het 
verslag is te zien- dat in de rest van het jaar ook minder activiteiten mogelijk waren.   
Ook de in die periode, met vrijgevigheid omrande, “1ste donderdagborrel” en de geclaimde bestuurskosten 
door enkele interimbestuurders zorgden ervoor dat meer werd uitgegeven dan destijds begroot. 
Na deze toelichting geeft de voorzitter de gelegenheid tot het stellen van vragen: 
Waarom is het Sinterklaasfeest duurder uitgevallen? 
De begroting was kostendekkend. Het toenmalig bestuur heeft een restaurant in de arm genomen dat later 
toch nog een rekening bij de NVT indiende en de geluidsinstallatie was duurder dan voorzien. 
Meer vragen blijken er niet te zijn, waarna de voorzitter overgaat naar agendapunt 6. 

6. Verslag van de verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR. 
Eric de Waard die met Bert Cesar de verificatiecomissie voor dit jaar vormde brengt namens de commissie 
verslag uit aan de vergadering. De commissie heeft op 6 oktober de boeken en stukken gecontroleerd. De 
commissie kan tot haar vreugde aan de vergadering meedelen dat er sprake is van een betrouwbare boek-
houding en de mogelijkheid tot duidelijke inzage in de stukken. 
Het bestuur wordt aangeraden hard achter (nieuwe) sponsors aan te gaan.  
Tevens raadt de commissie aan voor het luttele bedrag van 10.000THB een professioneel boekhoudpro-
gramma aan te schaffen. 
Verder nog een aantal kleine opmerkingen ter zijde en Eric vraagt aan de vergadering applaus voor het 

mailto:secretaris@nvtbangkok.org


pg. 2 
 

werk van de penningmeester, hetgeen tot opluchting volgt. 
De voorzitter dankt de penningmeester en de commissie voor het geleverde werk. 

7. Goedkeuring van het financiële verslag over het afgelopen verenigingsjaar. 
Op de vraag van de voorzitter of de vergadering haar goedkeuring aan het financiële verslag 2014/2015 kan 
geven wordt door de vergadering wederom geantwoord met applaus. 

8. Benoeming van een nieuwe verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR. 
De voorzitter deelt mede dat Bert Cesar heeft te kennen gegeven niet meer voor deze functie in aanmer-
king te willen komen, terwijl Eric de Waard zich gelukkig, ook voor de continuïteit, herkiesbaar heeft ge-
steld. 
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of er kandidaten zijn om de openstaande functies, lid en 
reserve lid,  in deze commissie te willen vervullen. Helaas wordt hier niet op gereageerd. 
Het bestuur zal derhalve naar kandidaten op zoek moeten, waarbij deze dan kunnen worden benoemd 
tijdens de BALV van juni 2016. 
Het voorstel van de voorzitter om Eric de Waard thans te benoemen als lid van de commissie 2015-2016 
wordt door de vergadering gehonoreerd. 

9. Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. 
Aaangezien deze voorstellen uit de koker van de secretaris komen vraagt de voorzitter hem nog een nadere 
toelichting te geven naast de toelichtingen zoals deze al per voorstel op schrift zijn aangeboden, welk ver-
zoek wordt opgevolgd. Daarbij wordt door hem aangetekend dat veel van deze voorstellen voortkomen uit 
opmerkingen van leden die bij de laatste herziening van het huishoudelijk reglement zijn gemaakt. 
Daarna geeft de voorzitter de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Hoe staat dit reglement in verhouding tot het mogelijk krijgen van afdelingen? 
Afdelingen krijgen een afdelingsreglement dat niet mag afwijken van het reglement van de koepel. Het hui-
dige reglement dat door Bangkok wordt gehanteerd kan dan in grote lijnen bij het ontstaan van afdelingen 
onder de NVT koepel als NVT reglement worden beschouwd. Uiteindelijk is het ook nu niet een reglement 
van een afdeling. Mochten de zaken zich zo ontwikkelen, dan zou ook de “afdeling” Bangkok een afdelings-
reglement krijgen. 
Wat is het voordeel van deze mogelijk toekomstige constructie? 
Alle leden onder de koepel ontvangen De Tegel, waardoor ook de oplage groter wordt. De contributie is 
landelijk gelijk en wordt door de ledenvergadering van de koepel vastgesteld. Meer combinaties van func-
ties en centralisatie van werkzaamheden (ledenadministratie, boekhouding, website) waardoor minder 
bestuursleden nodig zijn.  
Na de constatering dat er verder geen vragen zijn, vraagt de voorzitter of de vergadering haar goedkeuring 
kan geven aan deze wijzigingsvoorstellen, hetgeen met een instemmend applaus wordt beantwoord. 
De vraag die daarna wordt gesteld over de kosten van De Tegel wordt doorverwezen naar het volgende 
agendapunt. 

10. Bespreking van door het bestuur opgestelde en door het bestuur aangenomen notities inzake: 
a. De Tegel. 

De eindredacteur van De Tegel, Henry in ’t Zandt, licht deze notitie, welke hij aan het bestuur 
heeft voorgelegd, nader toe. 
Hoe en hoevaak verschijnt De Tegel, ook gelet op de kosten. Uit de vele gesprekken die Henry 
heeft gevoerd is ook gebleken dat De Tegel wordt ervaren als een bindmiddel tussen de vereni-
ging en haar leden, nog meer dan een Nieuwsbrief die regelmatig verschijnt of een uitgebreide-
re Nieuwsbrief met “Tegel-achtige” artikelen 1 keer per maand. 
Wel zo blijkt ook uit de notitie wordt thans gewerkt aan een overgangsfase met een Tegel in een 
lagere frequentie, waardoor lagere kosten, maar daarnaast met artikelen op de website. 
Uit de vergadering komt een aantal vragen: 
Is het niet dubbelop, én op de website én De Tegel? 
Ja, dat lijkt in eerste instantie zo maar toch veel leden hebben te kennen gegeven het fijn te 
vinden het blad fysiek in handen te hebben. 
Ook gesproken met mensen uit Phatthaya hoe zij het door Phatthaya gehanteerde systeem 
vinden in de vorm van een digitale nieuwsbrief? 
Dat blijkt in Phatthaya wel aan te slaan. 
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De voorzitter vult aan dat met deze notitie een weg is ingeslagen naar een nieuwe situatie. 
Aangedragen ideeën vanuit de vergadering: 

i. Wellicht zou het een idee zijn om als alles digitaal is De Tegel te handhaven als “Jaar-
boek”.  

ii. Belangrijk onderwerp: Misschien een enquête onder alle lezers van De Tegel wat zij vin-
den van de ontwikkelingen, zodat allen zich kunnen uitspreken en niet alleen de hier aan-
wezigen. 

iii. Er zijn genoeg precedenten waarbij mensen met kranten of tijdschriften kunnen kiezen of 
ze het blad digitaal of als blad willen ontvangen.  

De voorzitter rondt af met de constatering dat de discussie aangeeft dat het een belangrijk on-
derwerp is en dat het door de leden ook zo wordt ervaren. 

b. NVT Beleid waardering vrijwilligers. 
De voorzitter licht deze notitie toe door te zeggen dat het bestuur bij zijn aantreden het gevoel 
had dat de vrijwiligers werden ondergewaardeerd en dat zij integendeel voor hun inzet meer 
moeten worden gekoesterd.  
Om te zorgen dat daar binnen de NVT blijvend meer aandacht aan wordt besteed is het door dit 
bestuur voorgestane beleid in deze notitie vastgelegd en aan de ledenvergadering aangeboden. 

c. Jaarprogramma 2015-2016. 
Het jaarprogramma is toegestuurd middels de nieuwsbrief.  
Het afgelopen jaar ondervond het bestuur het nadeel dat het pas laat lopende het verenigings-
jaar aantrad en dat door het interim-bestuur activiteiten waren georganiseerd tegen hoge en 
niet begrote kosten. Daardoor konden afgelopen jaar minder activiteiten worden georganiseerd 
dan gewenst.  
Het bestuur heeft zich voorgenomen dit jaar de lat weer hoger te leggen. Dat betekent meer ac-
tiviteiten en meer diversiteit. 
De vergadering heeft geen verdere opmerkingen en neemt dit overzicht voor kennisgeving aan. 

11. Verkiezing bestuursleden. 
De voorzitter licht toe dat 2 leden van het bestuur herkiesbaar zijn, t.w. Jaap van der Meulen en Arie Bloed 
en dat zich als nieuw bestuurlid verkiesbaar heeft gesteld Martijn van der Heide.  
Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen en de 3 kandidaten worden door de vergadering bij acclama-
tie, en dus met applaus, gekozen voor een periode van 2 jaar. 
Na deze verkiezing en de overeengekomen verdeling van de functies, ziet het bestuur er als volgt uit. 
Voorzitter:  Gregor Jansen 
Secretaris: Jaap van der Meulen 
Penningmeester: Marco Bos 
Vice-voorzitter: Arie Bloed 
Sponsorcoördinator: Vacature 
Evenementencoördinator: Vacature 
Redacteur NVT magazine De Tegel: Henry in ’t Zand (op zijn verzoek geen lid van het bestuur) 
Webmaster: Martijn van der Heide 
Ledenadministrateur: Sylvester van Welij 
De secretaris heeft voor de vergadering het woord gevraagd bij dit agendapunt en dat wordt thans door de 
voorzitter verleend. 
In de eerste plaats biedt hij zijn verontschuldigingen aan dat in het overzicht van de te verkiezen bestuurs-
leden abusievelijk door hem ook de voorzitter is opgenomen. Wellicht omdat hij nogal veel aan Gregor 
heeft moeten denken de laatste tijd, met name ook toen hij bezig was met het jaarverslag. Zonder de inzet 
van Gregor zou er dit jaar, door onderbezetting van bestuursfuncties of een functionaris die onvoldoende 
inhoud aan zijn functie kon geven, weinig van de grond zijn gekomen. Bijvoorbeeld het Koningsfeest kwam 
tot stand door bijna alleen de grote inzet en doorzettingsvermogen van Gregor. Alle bestuursleden zijn Gre-
gor daar zeer erkentelijk voor en vinden dat dat best eens in een ledenvergadeing extra onder de aandacht 
van de leden mag worden gebracht. Daarbij is hij een voorzitter die niet doordrukt maar luistert, die mede-
bestuursleden in hun waarde laat en het bestuur laat besturen in plaats van dat dictaten worden opgelegd. 
Dat is prettig werken. Daarom is het een genoegen om als blijk van waardering, niet jaarlijks, maar na dit 
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speciale en moeilijke aanloopjaar als dank een fles wijn aan te bieden. Deze zit gewoon in een zak, want net 
als de voorzitter behoeft goede wijn geen krans. Onder applaus overhandigt Jaap namens het bestuur een 
fles Bordeaux aan Gregor. De voorzitter antwoordt natuurlijk dat dit niet had gehoeven, maar nu het is ge-
beurd wordt het gebaar ten zeerste gewaardeerd. 

12. Voorstel tot aanpassing van de begroting 2015-2016. 
Ook dit financiële stuk is ter vergadering uitgereikt of was van te voren bij de penningmeester opvraagbaar. 
De begroting is voor het verenigingsjaar vastgesteld tijdnes de BALV van 4 juniu jl. 
Het bestuur wil met deze herziene versie de begroting voor dit jaar actualiseren op basis van de thans be-
kend zijnde feiten, met name het ledenaantal  en de uitgaven voor De Tegel. De Tegel die nu uitkomt drukt 
nog op de begroting van vorig jaar en voor dit jaar komen er 3 inclusief de Jubileumuitgave.  
Tevens is opgenomen het uitbrengen van een folder, een proces dat in het vorig verenigingsjaar niet kon 
worden afgerond en derhalve in deze begroting moet worden ondergebracht. 
Het cabaret valt dit jaar samen met de jubilea 75 jaar NVT en 60 jaar De Tegel en verder is begroot de in de 
plannen ten aanzien van vrijwilligers opgenomen vrijwilligersavond. 
De herziene begroting wordt door de vergadering met algemene stemmen goedgekeurd.  

13.  Rondvraag. 
De voorzitter constateert dat er niet, zoals verzocht, voor de vergadering vragen zijn ingediend. Edoch, le-
den die alsnog een vraag hebben worden daartoe nu in de gelegenheid gesteld. 
Gaat het bestuur nog iets doen aan de “concurrent” het cafe in Soi 16 en de rol die de ambassade daar 
schijnbaar vervult? 
De voorzitter geeft aan dat hij wel met de ambassadeur gaat praten, maar in de ogen van het bestuur is het 
het beste om gewoon onze eigen weg te gaan en voor de leden en andere Nederlanders (nog niet leden) 
een aantrekkelijk, gevarieerd en eigentijds programma te bieden.  
Wel denkt de voorzitter er aan om wellicht in de naaste toekomst nog een keer met het management van 
dat café te gaan praten, alhoewel hij dit nog niet aan het bestuur heeft voorgelegd.  
Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. 

14. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst, 
positieve inbreng en deelname, deze  Algemene Leden Vergadering om 19.30 en nodigt allen uit, leden en 
niet-leden, om naadloos over te gaan tot de ontmoetingsavond op de 3de donderdag (woensdag) van de 
maand en wenst allen een prettige avond. 
 

Chok Chai, 6 november 2015.  
Jaap P. van der Meulen, Secretaris. 


