
ALGEMENE LEDEN VERGADERING NVT Thailand te Bangkok  

dd: 3 oktober 2022  locatie: Stable Lodge 
  

Aanwezigen: 

Bestuur:                                                                                                       
Bep Fleuren, voorzitter, Eric Rosenbaum, vicevoorzitter; Paul van der Hijden, 
secretaris; Lieuwe Mulder, penningmeester, Sylvester van Welij, webmaster; 
Feel Chulalak Surattanayothin, ledenadministrator; Willem Penterman, 
evenementencoördinator; Alwin van Es, sponsorcoördinator (later);  Arie Bloed, 
adviseur. 

Leden: 
Robert Scheper, Hans Dircks, Jakob van de Velde, Joan Fleuren, Hans van den 
Born, Steven Kardinaal.  

Afgemeld:  Pieter Hoek  

1. Opening door de Voorzitter om 17:31. 

2. Notulen van de ALV van 27 oktober 2021 

Goedgekeurd  

3. Inkomende en uitgaande post.  

Aanmeldingen van de meeste aanwezige leden en interne overleg mail tussen 
Willem en Paul 

4. Verslag van het bestuur over het verenigingsjaar 2021-2022 

Bep memoreert nog enkele hoogtepunten: De viering van ons 80-jarig bestaan 
i.s.m. NTCC en Thailand Zakelijk; Het Oranje feest; en Zeezicht de driewekelijke 
activiteit ter verkenning van grootstedelijk Bangkok; 

Sylvester merkt op dat ondanks Covid-19 het ledenbestand is gestegen; Dat er 
1345 individuele bezoekers aan activiteiten deelnamen; 

 Vraag van STEVEN: Hoeveel leden waren aanwezig bij benadering. Het 
antwoord was na discussie bevredigend voor de vragensteller. 

  

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2021-2022 

Er was dit jaar de overdracht van de oude naar nieuwe penningmeester.  

Sylvester heeft de betrokkenen daarbij intensief geholpen en doet nu ook 
verslag:                                                                                                                                                                                    

*Vorig jaar i.v.m. onmogelijkheid tot organiseren van activiteiten voor Covid-19 
is een lidmaatschapskorting voor dat nieuwe jaar gegeven.                                                            

*Sponsoring 30 K; vorig jaar Gevah Invest. Andere sponsors hebben wel 
toegezegd maar uiteindelijk niet betaald omdat de toegezegde mondelinge 
afspraken niet contractueel werden opgevolgd.                                            



*IT-kosten vielen duurder uit i.v.m. nieuwe website- en nieuwsbriefformat die 
Sylvester geen verbetering vindt, maar Eric, de nieuwsbrief maker, vindt het 
prima.                                                                                                        

*Sinterklaasviering heeft maar 11.000 Baht gekost. Onder andere door grote 
opkomst en extra hoge kostprijs voor niet-leden en hun kinderen. Toch 
begroting Sinterklaas toch op 40 k handhaven. De Kostprijs niet-leden moet 
kostendekkend                                                                                         

*Oranjefeest begroot 35 K heeft 83K gekost o.m. door dure ingevlogen DJ zijn! 
Uitbesteding kaartverkoop kostte 20k inclusief nog eens btw kosten 

*Geen theater dit jaar i.v.m. covid-19 

Vraag Steven: Waarom toch 80 k begroten voor sponsering in '22/23?   

Antwoord bestuur: Met sponsors worden nu contracten gemaakt, rekeningen 
zullen spoedig uitgestuurd worden en bijvoorbeeld Be Quick heeft al 30 K 
betaald van de 100 K die ze toegezegd hebben.                                                                    
Sponsors zijn verwaarloosd in de covid jaren. 

Uiteindelijke kostenplaatje:                                                                                   
*Verlies totaal '21/22 is 40 k. Begroot voor dit jaar was 58 k.                  
*Balans: Aflossing van vordering. Marco Bos is nog bezig met aflossen van zijn 
schuld aan ons. Dit jaar 35000 Thb ontvangen.                                                              
*Totale NVT vermogen bijna 900.000 thb. 

Opmerking Arie: NVT moet minstens 500.000 BAHT op de bank hebben om 
ingedekt zijn tegen persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden. 

*Tekort op begroting gaat van vermogen af 

Vraag Steven: Wat was de totale begroting en wat zijn de totale uitgaven? 

Antwoord Sylvester: Totale begroting '21/22 was 168.500 Baht. Resultaat was 
Totaal resultaat voor overhead 29.000 Baht, totaal voor activiteiten 125.500. 
Totaal resultaat 154.500 Baht. De totale uitgaven '21/22 waren 450.000 BAHT 
(inclusief tickets etc.) 

  

6. Verslag van de verificatiecommissie. 

Voor de laatste keer bestaande uit Robert Scheper en Rob de Vos. Robert doet 
verslag: Er was een vreemde overboeking: privé geld van Nicole voor reis 
84.000 Baht werd heen en weer gestort (i.v.m. het niet hebben van eigen 
rekening van Nicole is dat via de NVT-rekening op haar naam gebeurd). Dat viel 
hen op. Na uitleg was het goedgekeurd 

Er is rapportage gestuurd naar de penningmeester Lieuwe en naar Sylvester. De 
verificatiecommissie heeft het financiële verslag goedgekeurd zodat het op de 
ALV door de leden goedgekeurd kan worden. 

  

7. Goedkeuring van het financiële verslag over '21/22 door de ALV. 

De ALV keurt het geverifieerde verslag goed. 



  

8. Benoeming van een nieuwe verificatiecommissie 

Voorgesteld worden Bart Mulder en Gert Visser 

OPMERKING Arie: lid Visser - als leverancier van IT producten - declareert aan 
ons rekeningen. Er volgt een discussie over de mogelijkheid van 
belangenverstrenging. Na stemming is besloten dat de ALV een ander 
commissielid verkiest. 

Beslissing voor wie dat ander commissielid wordt is uitgesteld tot eerste 
bestuursvergadering. 

  

9. Verkiezing bestuursleden 

Aanblijvend: de vicevoorzitter, evenementen-coördinator en webmaster. 
Herkiesbaar: de penningmeester, sponsor-coördinator en 
redacteur.                                                                                                              
     Aftredend: de voorzitter, de secretaris en de leden-administrateur. De laatste 
blijft nog even aan totdat er een opvolger is.  

Kandidaten: Bep wil secretaris worden. Willem wil voorzitter worden en blijft ook 
nog evenementencoördinator. 

Arie vraagt aan Willem naar zijn motivatie om voorzitter te zijn bij aanvang van 
zijn voorzitterschap: 

Willem heeft veel ervaringen in organiseren en runnen van bedrijven en 
vrijwilligerswerk gedaan. 20 jaar geleden al bij NVT betrokken geweest. 
Oranjefeest jl. april mee georganiseerd; “ik denk dat ik goede bijdragen kan 
leveren”.                                                                                                                                                         
*Hij noemt de successen van de huidige NVT: Sinterklaas, Borrel, 
Koffieochtenden en Zeezicht.                                                                                                                          
*We moeten meer samenwerking zoeken met andere organisaties voor 
Nederlanders zoals de NTCC en Thailand Zakelijk. Ook de ambassadeur wil de 
residentie positief inzetten voor de betere samenwerking.                              
*De NVT was 15 /20 jaar geleden een grote club. Willem wil dat weer bereiken. 
* Zeezicht voortzetten is goede zaak. Ook mogelijk een tennis- of hockey 
toernooi houden…  

Vraag Feel: of de werkzaamheden van Willem mogelijk belangenverstrengeling 
kan zijn t.a.v. voorzitterschap in onze vereniging? 

Antwoord Willem: In Thailand heeft hij een cateringbedrijf. In Nederland een 
vastgoed bedrijf. Nu nog een nieuw project in Thailand voor dit jaar op het oog. 

Er volgt een korte discussie over eventuele belangenverstrengeling en hoe 
voorkomen moet worden.  

Er moet een goede procedure worden opgesteld om het risico van (bijvoorbeeld) 
Willems’ belangenverstrengeling te voorkomen, en ook om kosten van 
overschrijding van evenementen te beteugelen.                                
Onderdelen van zo’n procedure zijn o.a. wat is het budget voor iedere 
kostenfactor? Er moeten offertes gevraagd worden van bijv. drie potentiële 



cateraars en andere providers.                                                                        
Dreigende budgetoverschrijdingen moeten door het hele bestuur worden 
besproken en besloten en niet alleen door bijvoorbeeld de evenementen-
coördinator in een Linegroup 

Opmerking Arie: Het NVT bestuur moet vanaf nu transparant en altijd in 
bestuursverband besluiten nemen. Dus niet te laat starten met plannen zodat er 
ad hoc en buiten bestuur om zaken besloten moeten worden: eerder beginnen te 
organiseren met een helder budget! 

Opmerking Hans Dircks bij de vraag of er voor de bestuurskandidaten gestemd 
moet worden, zegt hij dat gevraagd moet worden “wie wil dat er gestemd 
wordt?”, zodat een eventuele stemming anoniem kan plaatsvinden.                  

Aldus geschiedt en de voorgedragen bestuursleden worden unaniem bevestigd. 

Bep, de vertrekkende voorzitter, bedankt alle bestuursleden die vanaf oktober 
2019, toen zij voorzitter werd, samen het reilen en zeilen van de NVT hebben 
georganiseerd. Speciale dank voor Nicole Hammer, Paul van der Hijden en Feel 
Chulalak Surattanayotin. 

Ze rondt af met de opmerking dat het NVT-bestuur in de afgelopen drie jaar 
door samenwerking met elkaar en gezamenlijke besluitvorming het doel van de 
NVT heeft uitgedragen: gezelligheid bieden voor de leden.                              
Zij zegt dat ze als voorzitter vond dat zij niet de persoon is die besluiten neemt, 
want de NVT is democratisch waar deze ALV een mooi voorbeeld van is. 

  

11. Rondvraag. 

Eric dankt de aftredende mensen uit vorige bestuur met een attentie.  

Opmerking Steven Kardinaal: hij vraagt hoeveel leden actief zijn; diverse 
aanwezigen schatten 25% en hij vindt het vreemd dat het zo laag is (het blijkt 
na onderzoek 55% te zijn). Op een vraag van Bep antwoordt Hans van den Born 
dat binnen zijn grote organisatie NTCC ook niet meer dan 25 - 30 % van de 
leden actief zijn. 

  

Bep sluit onder dankzegging aan de leden de ALV af om 18:26 

Paul van der Hijden 
Secretaris NVT 


