
Verslag Algemene leden vergadering 2019 NVT Bangkok 

28 october Locatie Bistro 33 

Aanwezig 12 leden 

Afwezig m.k. Willem Adolfs 

 

1.Waarnemend voorzitter Arie Bloed opent de vergadering om 19.30 uur en heet 

iedereen welkom. 

2.Notulen ALV 31 oktober 2018  worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3.In- en uitgaande post was er niet. 

4.Verslag secretaris over afgelopen verenigingsjaar werd goed bevonden. 

5.Financieel verslag afgelopen verenigingsjaar.                                                     

De penningmeester Dick Zeilstra trof bij aanvang van zijn werkzaamheden een 

ontvreemding van THB 117.335 aan, maar ondanks dat oninbare bedrag vindt Dick 

dat we er redelijk goed voorstaan. Hij maakt wel enkele kanttekeningen:                                                                                      

De sponsoring droogt vrijwel op. Op het ogenblik kiezen sponsors ervoor om 

doelgericht en projectgericht te sponseren.                                                       

Veel niet-leden profiteren tijdens activiteiten van het door leden opgebrachte 

ledengeld en de sponsoring voor de NVT. Als oplossing hiervoor gaan ze voortaan 

de kostprijs betalen plus 20% van de overheadkosten.  

Ook het ledenaantal neemt af. 

Arie vult aan dat de leden voortaan vaker kortingen kunnen krijgen.  

Jan-Willem Paaijens vraagt zich af waarom we niet meer leden kunnen krijgen?  

Dick stelt als voorbeeld dat van de enthousiaste Sinterklaascommissie van dit jaar 

maar 1 persoon lid is; de rest niet. 

Bep Fleuren stelt voor dat we aan het begin van een verblijf van nieuwe 

Nederlanders in Bangkok (bijvoorbeeld op scholen en bij instanties) via bijvoorbeeld 

folders mensen vertellen over ons bestaan en wat we doen.  Folders kunnen 

mogelijk ook op andere locaties neergelegd worden waar Nederlanders vaker 

komen bijvoorbeeld borrellocaties enz. 

Arie geeft aan dat de hard copy Tegel verdwijning mogelijk ook heeft bijgedragen 

aan de mindere binding van Nederlanders met onze NVT. 

Wij hebben voor een aantal activiteiten een monopolie in de stad: bijvoorbeeld 

Sinterklaasfeest op de Residentie. Daar moeten we op fokussen. 

Pieter Hoek stelt dat dat meerprijs van de niet-leden de kostprijs plm 1/5 overhead 

moet zijn hetgeen wordt onderschreven.  



  

6(a) Begroting verenigingsjaar 2019- 2020. Vroeger werd hiervoor wel eens een 

Bijzondere ALV bijeen geroepen maar dit bestuur heeft de goedkeuring van de te 

verwachte begroting schriftelijk met de leden afgehandeld. Eén lid was het hiermee 

oneens en verliet onze vereniging. 

6(b) Verslag Verificatiecommissie. Jan-Willem Paaijens stelt mede namens het 

andere lid Willem Adolfs dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 

Persoonlijk heeft hij nog een paar opmerkingen:  

Ook in het verleden is als eens in overweging gegeven ook de resultaten en balans 

in het gebruikte boekhoudprogramma Quicken weer te geven. Dick belooft dat daar 

serieus naar gekeken gaat worden.                                                                                                   

Jan-Willem vraag vervolgens om consistentie in het gebruik van namen rond 

dezelfde posten.                                                                                                  

Hij merkt verder op dat er relatief veel geld op de bankrekening staat terwijl de 

begroting achter blijft op vorige jaren. Dick herhaalt dat in zijn kas sowieso THB 

118.000 ontbrak en dat hij toch voorzichtig calculerend een buffer achter de hand 

wil houden. De begroting is nu in evenwicht. 

 

7. Het advies is dan ook het financiële verslag goed te keuren hetgeen gebeurt. 

 

8. Benoeming verificatiecommissie. Beide leden van afgelopen jaar, Jan-Willem 

Paaijens en Willem Adolfs verklaren zich bereid ook komend jaar in de commissie te 

willen plaatsnemen. 

 

9. Bespreking jaarprogramma. Gesteund door andere bestuursleden worden de 

jaarlijkse highlights van onze vereniging genoemd door Dick: Sint, Borrel, 

Vrijmarkt, participeren in Koningsfeest en Herdenkingen, en zo voorts. Arie vult aan 

met Koffieochtenden en Zeezicht. 

Pieter vraagt aandacht voor activiteiten die in het verleden aandacht trokken zoals 

een Kerstfeest en een autorally. 

Joan Fleuren vraagt of wanneer hij een activiteit kent hij daarover dan via de NVT 

andere Nederlanders kan informeren. Dat blijkt mogelijk via onze media. 

Hans Dircks merkt aanvullend nog op dat bij urgentie publicatie altijd mogelijk 

moet zijn, hetgeen beaamd werd. 

10. Wijziging Huishoudelijk reglement.                                                                    

Het artikel over de beperkte zittingsduur art 6. Lid 6 wordt op voorstel verwijderd.   



11 Verkiezing nieuwe bestuursleden. Arie legt uit dat als nieuwe bestuursleden 

Bep Fleuren tussentijds de functie van voorzitter op zich heeft genomen en Feel is 

toegetreden als bestuurslid zonder portefeuille en in deze functie verkiesbaar is. 

Secretaris Paul stelt zich herkiesbaar. Waarnemend voorzitter Arie stelt zich 

verkiesbaar als vicevoorzitter. Adviseur Eric wil ook graag blijven. Voorzitter Bep, 

penningmeester Dick en ledenadministrateur Sylvester blijven aan voor de tweede 

helft van de reglementaire termijn. Onder applaus aanvaardt de vergadering dit 

vernieuwde bestuur. 

Er vindt een bescheiden stoelendans plaats en de voorzitter Bep Fleuren neemt het 

woord. Ze bedankt het oude bestuur voor het voorkómen van een crisis na de 

moeilijkheden in het voorjaar. Maar ook bedankt ze de oud voorzitter Jaap van der 

Meulen die sinds 2015 veel voor de vereniging gedaan heeft totdat hij 

noodgedwongen uit zijn functies en later uit de vereniging is gestapt. Zij bekleedt 

nu een functie die de meesten niet leuk vinden, maar ze wil proberen met deze 

groep een gezellige vereniging te maken met aanwas van ook jongeren met nieuwe 

en andere activiteten, ook voor mensen die de NVT nu nog niet kennen. 

12 Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

De voorzitter sluit de vergadering vervolgens om 20.25 uur. 

 

                                                                                                       

  

 


