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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. 4 juni 2015. 
Locatie: Sukhumvit Soi 8, DET5. Aanwezig: 15 stemgerechtigde leden. 
 
Deze vergadering is op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement  rechtsgeldig uitgeschreven middels 
de convocatie van 20 mei 2015. 
 
1. Opening. 

De voorzitter van de vereniging, Gregor Jansen,  opent de vergadering om 18.33 en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 

2. Vaststelling verslag van de BALV van 4 december 2014. 
Het beknopte verslag van die vergadering leidt niet tot vragen of opmerkingen en wordt onder dankzegging 
aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.  

3. Inkomende en uitgaande post. 
De secretaris meldt conform de lijst van inkomende en uitgaande post de volgende punten: 

a. Dankbetuiging Zijne Majesteit de koning voor de gelukwensen ter gelegenheid van zijn verjaardag. 
b. Bericht van verhindering van de heren: Arie Bloed, Hans Dircks en Marco Bos. 

4. Behandeling en vaststelling huishoudelijk reglement. 
De voorzitter wijst er op dat bij de toezending van het voorstel huishoudelijk reglement tevens een notitie 
was gevoegd waarin per onderdeel de wijzigingen werden aangegeven en nader toegelicht en vraagt of er 
aan de hand van die stukken nog vragen zijn. 
Vanuit de vergadering wordt gevraagd nog eens aan te geven wat de hoofdwijzigingen zijn. 
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, Jaap van der Meulen, die met een werkgroep bestaande 
uit Arie Bloed en Paul van der Hijden, het huishoudelijk reglement heeft herschreven. De secretaris licht toe 
dat het thans vigerende reglement in meerdere stijlen, verschillend per artikel, is geschreven. Met dit nieu-
we reglement is eenheid van opmaak van de artikelen uitgangspunt geweest. Dit komt de lees- en hanteer-
baarheid ten goede.  
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn de aanpassing van de zittingstermijn van bestuursleden van 1 
naar 2 jaar en het behandelen en vaststellen van de begroting in een (buitengewone) algemene ledenver-
gadering voordat het nieuwe verenigingsjaar is begonnen. Daardoor kan een bestuur niet in een situatie 
geraken dat aan het begin van een verenigingsjaar uitgaven moeten worden gedaan waaraan in feite de 
ledenvergadering nog niet haar goedkeuring heeft verleend. 
Verder zijn er geen vagen en brengt de vergadering met een applaus haar complimenten over aan het 
bestuur en de werkgroep, waarna de voorzitter het nieuwe huishoudelijk reglement in stemming brengt.  
Het gehele gewijzigde reglement zoals dat is overgelegd wordt met algemene stemmen door de verga-
dering aangenomen waarmee het conform het voorstel met onmiddelijke ingang in werking treedt. 
Vanuit de vergadering worden complimenten gemaakt over de uitstekende verzorging van de stukken. 

5. Vaststelling contributie en andere tarieven ingaand 1 september 2015. 
De voorzitter licht toe, dat het bestuur van mening is dat de verhoging per 1 september 2014 van de contri-
butie voor “normaal lid” niet nodig was en stelt dan ook met dit tarievenblad voor die contributie met in-
gang van 1 september 2015 te verlagen naar 1000THB per jaar. Op grond van het nieuwe huishoudelijk 
reglement zal de contributie ook niet meer jaarlijks worden vastgesteld, maar slechts bij voorstellen tot 
wijziging aan de orde worden gesteld. Verder is er geen mogelijkheid meer voor nieuwe levensleden. De 
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eenmalige inkomsten van een levenslid zijn prettig in het jaar van ontvangst, maar negatief voor de be-
grotingen in de  jaren daarna. 
Verder zijn in dit nieuwe tarievenblad per 1 september 2015 geen wijzigingen opgenomen. 
Na deze toelichting brengt de voorzitter het tarievenblad per 1 september 2015 in stemming. Dit tarieven-
blad wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen en vastgesteld. 

6. Vaststelling begroting 2015-2016. 
De voorzitter wijst erop dat de thans te behandelen begroting voor het verenigingsjaar 2015/2016 met de 
uitnodiging voor deze vergadering is meegezonden en vraagt of dit voorstel aanleiding geeft tot vragen of 
opmerkingen. 
De heer Jacques Smits merkt op dat De Tegel de grootste post op de begroting is. Maar De Tegel is ook een 
belangrijk communicatie- en bindmiddel tussen de NVT en haar leden.  
Maar verder is het niet geheel duidelijk welke activiteiten voor het nieuwe verenigingsjaar zijn opgenomen. 
De voorzitter geeft aan dat dit bestuur eerst per 1 januari jl. lopende het verenigingsjaar in functie is getre-
den en een aantal zaken in gang heeft gezet dat is besproken of op korte termijn wordt besproken in het 
bestuur. Dat alles ter voorbereiding op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in september/oktober, om 
dan daarover met de leden van gedachten te wisselen. Daarbij zal ook De Tegel worden betrokken, waartoe 
onlangs de hoofdredacteur, Henry in ’t Zandt, een eerste notitie aan het bestuur heeft aangeboden. 
De secretaris wijst nog op een aantal posten op de begroting waar wel de voorgenomen activiteiten uit blij-
ken. Ook gericht op de meerdere leeftijdscategorieën binnen de vereniging. Verder is gekozen bij deze be-
groting om een aantal activiteiten niet bij naam te noemen, maar meer in zijn algemeenheid zodat in over-
leg met die leden in de loop van het jaar naar de gewenste activiteiten kan worden gezocht.  
De voorzitter nodigt de leden uit (thans aanwezig of niet) om ideeën ter zake aan te dragen. Een probleem 
blijft het vinden van vrijwilligers die bij het organiseren van activiteiten het bestuur willen ondersteunen. 
De heer Jacques Smits geeft aan graag te willen ondersteunen, maar hij is wel regelmatig weg.  
Nadat er geen vragen of opmerkingen meer zijn, brengt de voorzitter de begroting voor het verenigingsjaar 
2015/2016 in stemming. Deze begroting wordt, met dank aan de penningmeester voor het verrichte werk, 
met algemene stemmen aangenomen. 

7. 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. 
a. De heer Jacques Smits: De Tegel is de grootste post op de begroting. Kan niet aan de leden worden over-

gelaten of zij De Tegel per post willen ontvangen of digitaal via de website bijvoorbeeld. De webmas-
ter/ledenadminstrateur, Sylvester van Welij, geeft aan dat het begrotingstechnisch niet veel uitmaakt of 
er 50 exemplaren meer of minder worden gedrukt. Dus dat biedt geen directe verlichting. Wel het aan-
tal keer per jaar dat De Tegel wordt gedrukt.  
De voorzitter geeft aan dat dit ook een van de punten is die in de eerdergenoemde notitie over De Tegel 
is opgenomen en dus in september/oktober op de ALV met de ledenvergadering zal worden besproken. 

b. De heer Joop van der Meer: In Indonesië is altijd een groot succes het jaarlijkse haringfeest. De voorzit-
ter antwoordt dat dit ook altijd in Bangkok bij de ontmoetingsavonden op de 1ste donderdag van oktober 
(3 oktober Leidens ontzet) de gewoonte is geweest, maar dat deze traditie helaas in de afgelopen paar 
jaar is verwaarloosd. Het bestuur is voornemens om deze gewoonte weer in ere te herstellen in het 
nieuwe verenigingsjaar. 

c. Mevrouw Coby van der Meer vraagt of er ook weer een welkomstfeest voor het nieuwe verenigingsjaar 
wordt gehouden. De secretaris antwoordt dat dit op de zojuist vastgestelde begroting is opgenomen. 

d. Op de vraag hoeveel leden de NVT thans telt, antwoordt de ledenadministrateur dat de NVT thans 324 
leden heeft waarvan 239 volwassenen. 

8. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun komst, 
positieve inbreng en deelname, deze Buitengewone Algemene Leden Vergadering om 18.56 en nodigt allen 
uit, leden en niet-leden, om naadloos over te gaan tot de ontmoetingsavond op de 1ste donderdag van de 
maand en wenst allen een prettige avond. 
 

Chok Chai, 10 juni 2015. Jaap P. van der Meulen, Secretaris. 


