
 

Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) van NVT Bangkok  

Woensdag 27 oktober 2021 om 19.00                                                                      

Locatie: Bistro 33                                                                             

 

Aanwezige bestuursleden: Feel Chulalak, Nicole Hammer, Paul vd Hijden, Eric 

Rosenbaum, Sylvester v Welij 

Afwezige bestuursleden met kennisgeving: Arie Bloed, Bep Fleuren 

Aanwezige leden: Hans Dircks, Hans vd Sande, Yvonne Meyer 

Afmelding: Pieter Hoek 

Agenda  

1.Opening door de secretaris bij afwezigheid van voorzitter en vice voorzitter  

Paul heet alle aanwezigen van harte welkom op de ALV. In dit speciale jaar 

waarin de NVT 80 jaar bestaat. Hopelijk zal het uitgestelde jubileumfeest 

plaatsvinden op zaterdag 13 november.  

2. notulen van de ALV van 26 oktober 2020  

Notulen zijn goedgekeurd. 

Deze treft u als bijlage aan. 

3. Inkomende en uitgaande post. 

Inkomende post van Robert Schepers of de vergadering ivm met Covid kan 

worden uitgesteld naar november. Volgens de reglementen is het bestuur 

verplicht binnen 2 maanden na het sluiten van het seizoen haar ALV te houden 

en heeft het bestuur ervoor gekozen de vergadering door te laten gaan in 

oktober en dit is ook mogelijk binnen de op dit moment geldende regels in 

Bangkok. 

4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2020-2021  

Verslag is goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2020-2021.  

Nicole heeft de taak als penningmeester overgenomen van Dick en bedankt Dick 

voor zijn inzet van de afgelopen jaren.  

Er waren geen vragen over het financieel verslag.  

  

6. Verslag van de kascommissie.  



De kascommissie bestaande uit Robert Scheper en Rob de Vos hebben hun 

verslag uitgebracht over de financiële resultaten van het boekjaar 2020-2021 en 

heeft de ALV geadviseerd dit goed te keuren.  

De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden via Zoom meetings en de stukken 

zijn digitaal toegestuurd aan de commissie. 

 

7. Goedkeuring van het financiële verslag.  

Het financieel verslag is goedgekeurd door de leden. 

 

8. Benoeming van een verificatiecommissie  

De kascommissie heeft nog een resterende zittingstermijn. 

 

10. Verkiezing bestuursleden.  

De aftredende bestuursleden Sylvester van Welij (webmaster), Paul van der 

Hijden (secretaris) zijn herkozen. Kandidaat Eric Rosenbaum is verkozen tot 

vicevoorzitter en neemt daarmee de taak van Arie Bloed over. Wij bedanken Arie 

voor zijn inzet als vicevoorzitter. Arie zal nog actief blijven als adviseur voor de 

NVT.  

 

11. Begroting 2021/2022.  

Bestaande leden hebben allemaal 50% korting gekregen op de contributie, dit 

omdat er weinig activiteiten hebben kunnen plaatsvinden ivm Covid. 

De begroting is goedgekeurd. 

 

12. Rondvraag. 

Hans Dircks: Gaat Sinterklaas door dit jaar? Ja, dit jaar wordt Sinterklaas in 

Bangkok gevierd op zaterdag 4 december.  

 

 

De vergadering wordt gesloten om 19.22 en alle aanwezigen krijgen een drankje 

aangeboden namens de NVT.  

 


