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

    
Verslag  Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 31 oktober 2018. 

Locatie: Sukhumvit Soi 33, Bistro 33. Aanwezig: 17 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 14 oktober 2018 in de NVT Nieuwsbrief nummer 6. 
 
1. Opening door de voorzitter. 

Jaap opent de vergadering om 19.04 en heel allen van harte welkom. Het bestuur is de afgelopen weken 
gedwongen op de stoel van de ledenvergadering gaan zitten. Twee van de 3 leden van de verificatiecom-
missie konden niet aan het werk van de commissie over de afgelopen 2 jaar bijdragen en het bestuur wilde 
niet weer een jaar melden dat er geen rapport van de commissie beschikbaar is. Daarop is Anton Ferwerda 
gevraagd en bereid gevonden om in de commissie zitting te nemen. De vergadering gaat met deze actie 
akkoord.   

2. Vaststelling notulen van de BALV van 2 juni 2018. 
Er zijn redactioneel geen opmerkingen weshalve de notulen worden gearresteerd, met dank aan de secre-
taris. Ook inhoudelijk zijn er geen vragen naar aanleiding van de notulen.  

3. Inkomende en uitgaande post. 
Afmeldingen van Dieuwke van der Veen, Herman Hildering en Willem Adolfs. 
Steven Brader verzocht op 29 oktober of de maandborrel met de ALV kan worden gecombineerd. In een 
antwoord is uitgelegd waarom dit technisch gezien om meerdere redenen bij de ALV dit jaar niet mogelijk 
is.  

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2017-2018.  
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het een mooi en 
uitgebreid verslag is, hetgeen met applaus door de aanwezigen wordt ondersteund. 

5. Financieel verslag over de verenigingsjaren 2016-2018. 
Deze verslagen liggen ter inzage en worden aan de aanwezigen uitgereikt. De penningmeester, Dick Zeil-
stra, legt uit dat hij een paar maanden met het bestuur meedraait, maar pas per 1 september jl. het volledi-
ge penningmeesterschap heeft overgedragen gekregen. Derhalve had of heeft Dick feitelijk geen betrok-
kenheid bij de jaren 2016/2017 (want van dat jaar is ook nog geen goedkeuring van de verificatiecommissie 
en ledenvergadering) en 2017/2018. Wel is in samenwerking met de verificatiecommissie en met grote on-
dersteuning van Sylvester en middels gesprekken met de aftredend penningmeester, Marco Bos, de afgelo-
pen weken hard gewerkt aan een juiste verslaglegging over deze 2 verenigingsjaren. Het resultaat ligt nu 
voor.  
Na het aantreden van Dick heeft het bestuur op zijn voorstel meteen ingevoerd dat er binnen de NVT 1 re-
kening is op zijn naam (en 1 in Nederland voor incidentele gevallen) en waar de voorziter en ledenadmini-
stratie de mogelijkheid tot dagelijkse inzage hebben en de voorzitter volledig is gemachtigd om, indien no-
dig, voor de NVT betalingen via die rekening te verrichten.   
Na de overdracht rond 1 september 2018 bleek er nog 116.635 Thb in de kas van de scheidend penning-
meester te zitten weshalve een vordering op hem bestaat waarbij is toegezegd dat deze zo spoedig moge-
lijk zal worden voldaan. Ondanks dat dit feitelijk het huidige verenigingsjaar betreft, heeft de verificatie-
commissie er aan gehecht dit in haar verslag over 2017/2018 op te nemen. 
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Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de penningmeester wel ongebruikelijk veel kasgeld had en of 
het niet beschikbaar hebben of afdragen bewust is gebeurd. Dick antwoordt dat daar geen duidelijkheid 
over bestaat.  
Dick heeft sinds zijn overname een systeem en maandelijkse rapportage ingevoerd waarbij de controle nu 
waterdicht is.  
De jaarrekeningen geven aan dat 2016/2017 een tekort van 106.086 te zien geeft, terwijl ondanks de vele 
activiteiten 2017/2018 kon worden afgesloten met een positief resultaat van 233.449 Thb. Daardoor wordt 
ook het doel bereikt om het vermogen van de NVT weer op orde te brengen.  
Naar aanleiding van de vragen over de nare constateringen bij de overdracht, merkt Arie Bloed op dat het 
droevig is dat het zo is afgelopen, maar dat wel gezegd mag worden dat Marco gedurende 6 jaar een goede 
boekhouding heeft bijgehouden waar op zich niets op was aan te merken en zich in die 6 jaren een voor-
treffelijk bestuurslid heeft getoond die ook voor meerdere taken inzetbaar was. 
Verder zijn er na de gegeven uitgebreide toelichting geen vragen over de financiële rapportages. 
De voorzitter dankt allen die aan de totstandkoming van deze verslaglegging hebben meegewerkt en prijst 
met name de inzet van Sylvester die de afgelopen weken naast zijn feitelijke bestuurstaak er voor heeft ge-
zorgd dat aan de hand van de overgelegde stukken tot de opstelling van deze jaarstukken kon worden ge-
komen. 

6. Verslag van de verificatiecommissie als bedoeld in artikel 2 lid 4 van het HHR. 
De penningmeester leest op verzoek van de voorzitter de 2 goedkeurende en ondertekende verklaringen 
van de commissie voor over de jaren 2016/2017 en 2017/2018, waarin zij aangeeft dat de jaarstukken over 
beide jaren een juist beeld van de stand van zaken per 31 augustus geven, onder aantekening van het niet 
overgedragen kasgeld per 1 september 2018.  

7. Goedkeuring van het financiële verslag. 
Gelezen de stukken en gehoord de verificatiecommissie keurt de vergadering de financiële stukken over de 
jaren 2016/2017 en 2017/2018 goed onder aantekening dat het niet afgedragen kasgeld nog een financieel 
nadeel voor de NVT kan worden. Indien primo januari 2019 de vordering nog niet is voldaan zal een herin-
nering worden gestuurd.  
Na deze discussie wordt door de vergadering  onder applaus decharge aan het bestuur verleend. 
De voorzitter dankt de leden Anton Ferwerda en Willem Adolfs van de commissie voor hun werk en inzet 
en ook de 2 scheidende leden Erik de Waard en Rien Sikkel voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelo-
pen jaren en met name het geduld dat daarbij moest worden betracht. Ook dit wordt met applaus beloond. 

8. Benoeming van een verificatiecommissie (artikel 2 lid 4 van het HHR: 2 leden en 1 reserve lid). 
De vergadering benoemt de leden Anton Ferwerda en Willem Adolfs als lid en Joan Fleuren als reserve lid 
van de verificatiecommissie 2018/2019. 

9. Bespreking van het Jaarprogramma 2018-2019 (dagelijks te volgen via de activiteitenkalender op de 
website http://www.nvtbangkok.org/activiteiten/activiteitenkalender). 
Het gepubliceerde jaarprogramma en de korte toelichting van de interim evenementencoördinator geven 
geen aanleiding tot vragen. 

10. Verkiezing bestuursleden in vacatures en op basis van het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 6 lid 5 
van het HHR. 
Aan de beurt van aftreden zijn Sylvester van Welij (ledenadministratie) en Jaap van der Meulen (voorzitter), 
beiden herkiesbaar. Michel Rosmolen (vice-voorzitter) heeft zijn functie ter beschikking gesteld wegens ge-
brek aan tijd. Gert Visser is bereid gevonden om deze taak over te nemen. 
Kandidaatgesteld en verkiesbaar: Wouter van Kampen (beoogd en reeds functionerend eindredacteur De 
Tegel; Lia Hollemans heeft zich moeten terugtrekken omdat deze functie qua tijd niet valt te combineren 
met haar nieuwe baan) en Dick Zeilstra (beoogd en reeds functionerend penningmeester).  
Met algemene stemmen en onder applaus worden de genoemde leden gekozen tot bestuurslid van de 
NVT. 
Dat leden om welke reden dan ook genoodzaakt zijn uit het bestuur te vertrekken, is altijd jammer.  
De voorzitter dankt de scheidende leden Lia Hollemans, Marco Bos en Michel Rosmolen voor de bereidheid 
om in het bestuur een functie te vervullen en hun tijd en inzet aan de NVT te hebben gegeven. Ook felici-
teert hij alle zojuist benoemden met hun verkiezing. 
Hierna houdt Jaap een betoog waarin hij aangeeft dat de NVT het afgelopen jaar veel  aan haar leden heeft 
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kunnen bieden dankzij de 60 vrijwilligers die hun handen bij evenementen uit de mouwen staken en fijn dat 
U hier vanavond is, maar dat dit bestuur niet alle taken voor 100% kan uitvoeren zoals het dat zou willen. 
Behalve al dat de taken van voorzitter en secretaris bij 1 persoon zijn ondergebracht moet het bestuur het 
ook doen zonder evenementencoördinator en sponsorcoördinator. En dat blijft niet zonder gevolgen.  
Ook hier wordt bij beide posten hulp ondervonden van Eric Rosenbaum maar toch moeten ook deze vaca-
tures worden vervuld. In het belang van de NVT en een verantwoordelijkheid van alle leden, zolang zij een 
een NVT willen. Op 5 mei is gebleken hoe smal de samenstelling van het bestuur op dit moment is. 
Oproepen helpen niet. En dus doet  het bestuur een beroep op de hier aanwezigen om de gedachten hier 
over te laten gaan en bij zichzelf en bij anderen actief te rade te gaan welke bijdrage kan worden geleverd 
om snel verandering in deze situatie te brengen. 

11. Begroting 2018/2019. 
Gelet op de geplande evenementen en de stand van zaken op dit moment ziet de penningmeester geen 
noodzaak om een aangepaste begroting in te dienen. 

12. Rondvraag. 
De “filmcommissie” heeft verzocht van de rondvraag gebruik te mogen maken.  
Joan Fleuren wijst er op dat de opkomst bij de filmavonden de laatste maanden te gering is om deze maan-
delijkse cyclus voort te zetten. Op 15 november zal nog 1 keer een film worden vertoond, namelijk “Bankier 
van het verzet” waarbij er deze keer geen keuze uit een aantal films is. Als de opkomst weer ver onder de 
maat is zal de commissie haar pogingen staken. Aan de leden wordt gevraagd eventuele suggesties aan te 
dragen hoe de avonden aantrekkelijker kunnen worden gemaakt.  
Uit de vergadering komen opmerkingen over de voorkeur van 1 van te voren bekendgemaakte film, wel-
licht niet alleen Nederlandse speelfilms maar ook speelfilms van bekende Nederlandse regiseurs of met 
Nederlandse acteurs, de matige kwaliteit van het geluid en de stoelen. Joan wijst er op dat de de NVT hier 
wel de “luxe” heeft dat de zaal gratis ter beschikking wordt gesteld. 
Verder zijn er geen vragen. 

13. Sluiting.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.59 en dankt alle aanwezigen voor 
hun tijd en inbreng en wijst op de mogelijkheid om beneden in het restaurant onder het genot van een 
drankje nog wat na te praten.  
 

Chok Chai, 6 november 2018.  
Jaap P. van der Meulen, secretaris. 


