
Algemene Ledenvergadering NVT Bangkok 
26 oktober 2020 lokatie Bistro 33 

Aanwezig de bestuursleden: Dick Zeilstra, Sylvester van Welij, Chulalak 

Surattanyothin(Feel), Paul van der Hijden. Advieur: Eric Rosenbaum. 

Afwezige bestuursleden ivm Covid-19 reisrestricties: Bep Fleuren, Arie Bloed. 

Overige aanwezige leden: Yvonne Meyer, Jan-Willem Paijens, Willem Adolfs, Hans 

Dircks, Rob de Vos, Robert Scheper. 

 

1. Opening door de voorzitter 

Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice voorzitter is de penningmeester 

Dick Zeilstra verzocht de vergadering voor te zitten. Hij opent de vergadering 

om 19:00 uur. 

 

2. Vaststelling notulen van de ALV van 28 oktober 2019 

Aangezien er geen opmerking waren inhoudelijk noch tekstueel is het verslag 

goedgekeurd. 

 

3. Inkomende en uitgaande post 

Er was geen post rondom deze vergadering. 

 

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020 

Het verslag is ongewijzigd aangenomen. 

 

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2019-2020. 

Rob de Vos vraagt of de bekende schuldenaar (Marco Bos, vorige 

penningmeester) nog wil terugbetalen? Het bestuur meldt dat hij zijn 

verwachtingen waarmaakt: Na aanvankeljke positieve toezeggingen over 

terugbetalingen laat hij wederom niets van zich horen. Verdere stappen om hem te 



bewegen terug te laten betalen worden overwogen. We zijn niet van plan hem de 

schuld kwijt te schelden. 

Yvonne Meyer merkt op dat de balans niet klopt. Dit wordt bevestigd: De 

vooruitbetaalde IT kosten van THB 2.739 zijn niet bij het juiste jaar geboekt. Er is 

ook enig verschil in satangs, dat wordt veroorzaakt door afrondingen in het 

verleden. Voor het komende jaar wordt dit kloppend gemaakt. Dick Zeilstra meldt 

in zijn rol van penningmeester nog dat de contributie dit verenigingsjaar 

ongewijzigd kan blijven. 

 

6. Verslag van de kasverificatiecommissie en 

 

7. Goedkeuring van het financiële verslag 

Jan-Willem Paijens raadt de ALV aan de jaarrekening van het voorbije 

boekjaar goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen. De 

Kasverificatiecommissie heeft dit ook op schrift gesteld en dit werd door de 

kasverificatiecommissieleden Jan Willem Paijens en Willem Adolfs 

ondertekend. 

 

8 Benoeming van een nieuwe kasverificatiecommissie. 

Beide leden van de kasverificatiecommissie treden af en als nieuwe leden 

worden de Rob de Vos en Robert Scheper benoemd. 

 

Agendapunt 9 is niet genoemd en dus niet besproken. 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Reglementair blijven aan: 

- vicevoorzitter Arie Bloed 

- secretaris Paul van der Hijden 

- webmaster Sylvester van Welij 



Verkiesbaar, en met instemming van de vergadering gekozen, zijn: 

- voorzitter Bep Fleuren, die tussentijds Arie heeft opgevolgd 

- penningmeester Dick Zeilstra 

- ledenadministrateur Chulalak (Feel) Surattanyothin, die tussentijds Sylvester 

heeft opgevolgd 

Er resteren vacatures voor: Evenementencoördinator, Sponsorcoördinator en 

Eindredacteur De Tegel. 

Robert Scheper vraagt naar de inhoud van de diverse openstaande functies. 

 

11. Begroting 2020/2021 

De begroting was reeds vastgesteld in de BALV en er is geen aanleiding die nu te 

herzien. 

 

12. Rondvraag 

Willem Adolfs vraagt, onder verwijzing naar het Huishoudelijk Regelement, of de 

omschrijving van de commissies, waaronder de kasverificatiecommissie niet wat 

meer aandacht mag krijgen. Het bestuur neemt dat mee. 

Robert Scheper beaamt de vraag en zegt dat wat meer communicatie hierover van 

belang kan zijn. 

De voorzitter dankt ieder voor de inbreng en sluit de vergadering om 19:15 uur. 
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