Algemene Leden Vergadering (ALV)
Woensdag, 29 januari 2020
Aanwezig als “bestuur”: Fred Mesritz, Annalies Lutjen, Sieb Elzinga, Diny van Dieten & Peter
Bruinewoud.
1. Opening
Opening door Fred (ad-interim-voorzitter) die iedereen van harte welkom heet.
Voorafgaand aan de vergadering een minuut stilte ter ere van Nel Hilberts.
Fred als ad-interim-voorzitter geeft het woord aan Annalies die de vergadering verder gaat
leiden.
2. Notulen van de ALV 2019
De notulen worden akkoord bevonden.
3. Jaarverslag 2019
Geen vragen
4. Terugblik 2019
In 2019 zijn Tina Banning, Alex Hamelink en Maryse Miot afgetreden als bestuurslid.
Zij worden bedankt voor hun inzet.
Om tegemoet te komen aan het Huishoudelijk Reglement hebben we een interim voorzitter en
vicevoorzitter benoemd, te weten Fred Mesritz en Sieb Elzinga.
Onderstaan een terugblik van de evenementen:
• Er is een overweging geweest om de maandborrel stop te zetten in de zgn. stille
maanden op dit besluit is teruggekomen.

•

De viering van Koningsdag was in de middag; door de vele reacties wordt dit weer
naar de avond verplaatst.

•

Sinterklaas werd het afgelopen jaar gevierd met alleen twee zwarte Pieten; dit bleek
een succes.

•

Kerstdiner is opnieuw gehouden bij Thai Garden Resort; zeer geslaagd, positieve
reacties dus besloten is om dit als vaste locatie voor het kerstdiner aan te houden.

•

Leon vd Zanden was geen bekendheid en hierdoor een geringe opkomst. Echter door
de intieme locatie van Ben’s Theater was het wel een leuke avond.

•

Karin Bloemen was weer een succes maar wegens minder leden een mindere
opkomst dan de vorige keer. Een geslaagde avond.

Wij bedanken de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij het organiseren van de
evenementen. Met een extra woord van dank aan Han Kloek voor zijn extra inzet.
Bij de vraag of we wel of geen muziek moeten organiseren bij evenementen, wordt
aangegaan dat het zeker leuk is om af en toe een evenement te hebben met muziek.
Lourens van den Bosch geeft als aanvulling aan dat muziek niet de hoofdzaak moet zijn
omdat mensen ook graag met elkaar praten. Als er is besloten om een borrelavond met
muziek op te vrolijken dan zou dit vooraf aangekondigd kunnen worden waarbij dan een lid
zelf kan kiezen om wel of niet te gaan.

5.

Financiële jaarverslag
- Er wordt voorzichtig omgegaan met geld uitgeven. Het tegoed is met ruim ฿ 9.900
afgenomen.
- Het noteren van inkomsten en uitgaven wordt geboekt op het moment van daadwerkelijke
uitgave of inkomsten
- Sinterklaas; loten zijn beduidend goedkoper verkocht, daardoor een lagere inkomsten
- Koningsdag was min of meer binnen het budget
- Artiesten voor komend jaar dit is nog onbekend. NVT Bangkok viert haar 80-jarige
bestaan daarom is het nog onduidelijk of wij dit jaar gezamenlijk een artiest kunnen
organiseren. T.z.t. kijken hoe dit door Bangkok wordt ingevuld.
- Diny maakt de opmerking dat budgetten worden gebaseerd op het aantal aanmeldingen,
en dat dat problemen geeft als mensen gewoonweg niet op komen dagen of op het laatste
moment afzeggen.

6. Verslag kascommissie
- zie kopie brief van de heren van Jan Marschot en Kees Bot.
- nieuwe kascommissie is tijdens de vergadering gelijk genoemd, t.w. de heren Aad Smit en
Mark Pullens.
7. Vaststellen Bestuur en Toekomst NVTP
De NVTP is een gezelligheidsclubje waarvoor geen statuten nodig zijn.
De ad-interim-voorzitter stelt zich niet herkiesbaar.,
Doordat het aantal leden de afgelopen jaren is teruggelopen is het niet noodzakelijk om een
uitgebreid bestuur te hebben. Het voorstel is om het bestuur en de evenementencommissie in
elkaar te schuiven. Hetgeen betekent dat het nieuwe bestuur bestaat uit:
4 leden in het “bestuur”; Annalies Lutjen, Diny van Dieten, Sieb Elzinga en Peter Bruinewoud.
Lourens van den Bosch merkt op dat het aan te bevelen is om te noemen welke functie bij wie
hoort; Dit voorstel zal worden besproken in de volgende bestuursvergadering.
De leden gaan akkoord met de benoeming van het bestuur.
8. Aanpassing van de huishoudelijke reglement
De aanpassing van huishoudartikel reglement heeft betrekking op artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vier drie leden, die door de algemene
ledenvergadering uit de leden worden benoemd.
2. Bestuursleden worden benoemd voor de periode van 2 jaren onbepaalde tijd.
3. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar voor.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice voorzitter, secretaris en
penningmeester. verdeelt per verenigingsjaar de functie van voorzitter,
penningsmeester en secretaris.
5. Indien in de loop van het verenigingsjaar een vacature ontstaat, dan is het bestuur
gerechtigd om een lid aan te stellen ter vervulling van deze vacature. Dit laat onverlet
de plicht dit lid formeel te benoemen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
De leden gaan hiermee akkoord.

9. Rondvraag
- Lourens van den Bösch wil graag zijn waardering uitspreken voor het bestuur tevens een
woord van dank aan de Ev.cie.
-

Lodewijk Lagemaat merkt op dat informatie op de website stokt bij 2017. Hier zal naar
gekeken worden.

-

Annalies maakt bekend dat er 2 nieuwe sponsors zijn, nl. Suniture & L’Olivier.

-

Een dank aan Annalies met complimenten voor haar onvermoeibare inzet.

10. Afsluiting
Annalies dankt iedereen voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit om samen een glas
bubbels te nuttigen op het komend jaar.
Vergadering gesloten.

