JAARVERSLAG Nederlandse Vereniging Thailand 2016 (1 september) – 2017 (31 augustus)

Secretariaat: J.P. van der Meulen,
Telefoon: 0884958280

R.I.P.
In dit verslagjaar werd onze vereniging opgeschrikt door de ernstige ziekte,
waarmede onze ambassadeur Z.E. Karel J. Hartogh werd geconfronteerd.
Hierdoor moest zijn functie gedurende een lange periode van het verslagjaar
worden waargenomen.
Bij verschillende gelegenheden is namens de NVT medeleven met Karel en zijn
gezin betoond en werd hem een voorspoedig herstel gewenst.
Op 16 juni vond op zijn initiatief een speciale “koffie-ochtend” plaats op de
residentie voor leden en niet-leden waar Karel met veel optimisme met vele
aanwezigen (ook van buiten Bangkok) sprak, met zoals altijd aan zijn zijde zijn
echtgenote Maddy.
Op 7 augustus werd door de NVT en de gehele Nederlandse gemeenschap
geschokt gereageerd op het bericht dat Zijner Majesteits Ambassadeur te
Bangkok, Z.E. Karel Johannes Hartogh, op zaterdag 5 augustus 2017 in Nederland is overleden.
Gregor Jansen zorgde in Nederland voor een bloemstuk van de 3 NVT bij de
uitvaart op 12 augustus en woonde namens de NVT de dienst bij.
Karel was voor de NVT een bindende, stuwende en stimulerende kracht met een open, eerlijk en warm karakter. De afgelopen jaren heeft Karel in zijn (te korte) periode als ambassadeur veel voor de NVT betekend en
mogelijk gemaakt en nieuwe wegen geëffend. De NVT is daar blijvend erkentelijk voor en zal dat nimmer vergeten. Met de wens dat de familie en naaste relaties in de komende tijd kracht en steun mogen ondervinden,
rest hier slechts wederom het zo vertrouwde: Karel, bedankt!
Dat Karel moge rusten in vrede.

Ledenbestand:

Ontwikkeling ledenbestand 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017
1 september
Totaal
175

Totaal

31 augustus
Man
192
125

Vrouw
82

Normaal lid:
1.
Erelid:
2.
1
1
Levenslid:
3.
17
15
52
14
Senior lid:
4.
66
77
61
43
Jeugdlid:
5.
104
111
Totaal:
6.
363
396
238
139
Huishoudingen: *
7.
176
197
* In het jaarverslag 2015/2016 is per 31/8 een foutief aantal (158) opgenomen.
Lopende het verenigingsjaar vonden de volgende wijzigingen plaats:
Nieuw:
99 Opgezegd of afgevoerd wanbetaling:
66
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Ledenvergaderingen:

31 oktober:

01 juni:

Bestuurssamenstelling:

De ALV werd gehouden bij de Green Parrot, Soi 29, Sukhumvit.
De belangrijkste besluiten waren:
1. Herverkiezing van de bestuursleden Marco Bos en Sylvester
van Welij en verkiezing tot lid van Etienne Mostertman en Gert
Visser.
2. Overgaan op digitale De Tegel.
3. Goedkeuring van de algemene jaarstukken.
4. Voorlopige goedkeuring van de financiële jaarstukken in afwachting van de rapportage van de verificatiecommissie.
5. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2016-2017.
De BALV werd gehouden in de Captain’s Pub, Soi 29, Sukhumvit.
Het belangrijkste besluit was: Goedkeuring begroting 2017-2018.

Aan het begin van het verenigingsjaar:
Voorzitter
Jaap van der Meulen (waarnemend tot 04/11)
Secretaris
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
Arie Bloed
Margot van Lith tot 12/10
Evenementencoördinator:
(Overgenomen door Gert Visser van 31/10-07/07)
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Etienne Mostertman vanaf 31/10 tot 01/03
Lid:
Gert Visser tot 31/10
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Aan het eind van het verslagjaar:
Voorzitter
Jaap van der Meulen
Secretaris
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
Arie Bloed
Evenementencoördinator:
Les Huysmans vanaf 02/08
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Franc Woldhek vanaf 03/05
Eindredactie De Tegel
Vacature
Het bestuur werd geadviseerd door Paul van der Hijden en Michel Rosmolen

Bestuursvergaderingen:

9 september, 5 oktober, 4 november, 30 november, 6 januari, 3 februari. 3
maart, 7 april, 3 mei, 1 juni, 7 juli en 2 augustus.

Speerpunten van beleid: Dit jaar werd veel aandacht besteed aan of behoorde tot de voornemens:
1. Verbetering van de verhoudingen tussen en samenwerking met andere organisaties die werken voor de Nederlandse gemeenschap in Thailand/Bangkok,
zoals MKB en NTCC.
2. Verbetering van de communicatie naar en met de leden via onze eigen communicatiemiddelen en bijvoorbeeld middels Thailand Blog.
3. Een verbreding van het activiteitenaanbod om meer (jongere) leden bij de
NVT te betrekken.
4. De samenwerking met de zusterverenigingen in Hua Hin/Cha-am en Pattaya.
5. De samenwerking met de BCT (Belgian Club Thailand).
6. Wijziging sponsorpakketten, waaronder bonuskortingen voor NVT-leden.
7. De hoogte van de contributie, met als doel: niet hoger dan strikt genomen
noodzakelijk is.
8. Waardering voor de activiteiten en hulp van vrijwilligers.
Vrijwilligersbijeenkomst:
In dit jaar werd op 4 november voor de tweede keer de in de beleidsnotitie vastgelegde bijeenkomst met de vrijwilligers van het jaar 2015/2016 gehouden bij
Bistro 33, Sukhumvit Soi 33/1. Doel van de bijeenkomst was het bedanken voor
de inzet, nader onderling kennismaken en de uitwisseling van ideeën. Van de 47
vrijwilligers waren er 19 verhinderd en namen uiteindelijk 28 personen aan deze
geanimeerde en nuttige bijeenkomst deel, met dank aan Lucie Horn voor de ondersteuning
Voor leden van de NVT: “Meer voor minder”:
Dit jaar introduceerde de NVT vanaf 1 juni het door ons lid André Breuer aangedragen idee om de NVT nog aantrekkelijker te maken door niet alleen kortingen
te geven voor leden op de door de NVT georganiseerde evenementen, maar ook
door kortingen te bewerkstelligen voor producten of diensten van bedrijven,
voor leden die hun contributie voor het verenigingsjaar hebben betaald.
Zo kon het bedrijf van André, Recreational Bangkok Biking, als eerste zijn kortingsprogramma voor de periode 1 juni tot 1 september 2018, aan de leden van
de NVT aanbieden en een aantal andere bedrijven volgden kort daarna.
Mede om die reden werd dit verslagjaar de “member bonus card” ontwikkeld, te
gebruiken met ingang van het volgende verenigingsjaar.
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Samenwerking met zusterverenigingen in Hua Hin/Cha-am en Pattaya:
Op 4 mei werd mede namens NVT Pattaya en Hua Hin/Cha-am een krans gelegd
tijdens de dodenherdenking bij de ambassade in Bangkok.
Op 12 augustus werd door initiatief van de NVT Pattaya namens de 3 verenigingen in ‘s-Gravenhage een bloemstuk bezorgd bij de uitvaartdienst van Z.E. Karel
J. Hartogh, met dank aan oud-voorzitter Gregor Jansen, die namens de NVT ook
de dienst bijwoonde.
Op 15 augustus werden de kransen op de 2 erevelden in Kanchanaburi gelegd
namens de 3 verenigingen.
Samenwerking met Nederlanders vertegenwoordigende organisaties:
Vanaf 4 november vond op initiatief van de voorzitter regelmatig overleg plaats
in de tripartiete commissie tussen de “voorzitters” (managers) van de NTCC,
MKB, en NVT, als vervolg op een bespreking tussen de directeur van de NTCC en
de voorzitter van de NVT.
Deze bijeenkomsten vonden plaats bij de NTCC op: 1 december, 3 maart, 4 mei
en 3 augustus.
De samenwerking kwam tot uitdrukking door het uitwisselen van ideeën, gezamelijk overleg met de ambassade, op elkaar afstemmen van evenementen, bijwonen van elkaars activiteiten en het gezamenlijk optreden bij de organisatie van
de herdenking in Kanchanaburi.
Samenwerking met de BCT (Belgian Club Thailand):
Op 3 maart vond op initiatief van de voorzitter een kennismakingsgesprek plaats
met een vertegenwoordiging van de BCT waarbij de wederzijdse wil werd uitgesproken om de mogelijkheden van beide verenigingen ook meer samen te benutten. In ieder geval betekent dat openstelling van de activiteiten voor leden van
beide clubs, waartoe toezending en publicatie van elkaars activiteiten. Het herleven van de traditionele voetbalwedstrijd België-Nederland staat bij de BCT hoog
op de agenda.

Vertegenwoordiging:

Leden van het bestuur vertegenwoordigde de NVT bij meerdere gelegenheden.
22 september
Kick-off diner Culinary
Kick-off
Dutch
diner
week
Culinary
door Dutch
de NTCC
week
in Centara
door de NTCC in Cent
Grand Lat Phrao.
29 september
Nederlandse bierproeverij
Nederlandse
georganiseerd
bierproeverij
door
georganiseerd
de NTCC. door de NTCC.
15 december
SISB (Singapore International
SISB (Singapore
School
International
of Bangkok)
School
15 year
of Bangkok)
anni15 year
versary celebration.
22 december
MKB Kerstbijeenkomst
MKB Kerstbijeenkomst
“Samen Kerst”. “Samen Kertst”.
24 februari
NTCC Award dinner
NTCC
in het
Award
AVANI
dinner
Riverside
in hethotel,
AVANIBangkok.
Riverside hotel, Bangko
23 maart
MKB avond.
MKB avond.
27 april
G2G bij de Belgische
G2Gvrienden
bij de Belgische
van de BCT.
vrienden van de BCT.
4 mei
Dodenherdenking bij de ambassade, waarbij de krans namens
de 3 NVT werd gelegd
Dodenherdenking
door Willem Adolfs
bij de ambassade.
en Franc Woldhek.
13 juni
Grand opening Thailand Apollo VTS Asia Ltd.
13 juni
Award CeremonyAward
in the honour
Ceremony
of Apichatpong
in the honourWeerasethaof Apichatpong Weerase
kul, Principal Prince Claus Laureate of 2016, door de ambassadeur Z.E. K.J. Hartogh.
15 juni
MKB avond in aanwezigheid
MKB avondvan
in aanwezigheid
de ambassadeur
van K.J.
de ambassadeur
Hartogh
K.J. Ha
en zijn echtgenote Maddy Smeets en afscheid 3 vertrekkende
ambassademedewerkers.
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17 juni
18 juni
9 augustus

12 augustus
15 augustus

Communicatie:

Eindejaarsdiner bijEindejaarsdiner
de BCT op de Belgische
bij de BCTresidentie.
op de Belgische residentie.
Afscheid van ons lid Jannie Wieringa, ter gelegenheid van haar
vertrek naar Nederland.
Afscheid van ons lid Jannie Wieringa, ter gelegenheid va
Ondertekening van het condoleanceregister op de ambassade
door Marco Bos, in verband met het overlijden op 5 augustus
van de ambassadeur Z.E. K.J. Hartogh.
Uitvaartdienst voor Z.E. K.J. Hartogh te ’s-Gravenhage (door
Gregor Jansen)
Herdenking einde WO II op de erevelden Don Ruk en Chungkai
in Kanchanaburi, waarbij de kransen namens de 3 NVT werden gelegd door Hans Goudriaan (NVT Hua Hin/Cha-am),
Franc Woldhek en Jaap van der Meulen. Voor deze herdenking verleende de NVT graag haar medewerking aan de ambassade bij de organisatie.

1. Het NVT Magazine “De Tegel” verscheen in dit verslagjaar 1 maal.
In september verscheen wederom een heel bijzondere uitgave van het zo geliefde en fraaie magazine en wel omdat het de laatste uitgave in deze vorm
zou blijken te zijn.
De Algemene Ledenvergadering accordeerde op 31 oktober een notitie van
het bestuur waarbij werd geconcludeerd dat het financieel niet haalbaar is
om De Tegel in die vorm voort te zetten en dat moet worden gezocht naar
een digitaal alternatief.
Op 6 februari verscheen de eerste versie van de nieuwe Digitale Tegel (61-1),
die artikelsgewijs wordt gepubliceerd.
In de loop van het jaar werd begonnen met het plaatsen op de website van
artikelen uit oudere De Tegels.
Aan het einde van dit verslagjaar konden afspraken worden gemaakt over de
onderlinge uitwisseling van artikelen met Trefpunt Thailand, met dank aan
Hans Geleijnse.
Ook dank aan de leden die dit jaar de taak van redacteur of anderszins op
zich namen: Brendan Boots, Vera Canters, Hans Geleijnse, Else Geraets, Paul
van der Hijden, Athalie de Koning, Eric Rosenbaum, George Sindram, Dieuwke van der Veen, Sylvester van Welij en Henry in ‘t Zandt.
Zonder hun bijdragen is het uitgeven van dit vertrouwde communicatiemiddel niet mogelijk.
Helaas bleek het dit jaar niet mogelijk een vaste eindredacteur voor de Digitale Tegel te vinden.
2. De Nieuwsbrief werd ook in dit verenigingsjaar weer in een hoge frequentie
52 keer uitgegeven en met wisselend nieuws over evenementen, zowel voor
als na, om de leden via dit middel meer bij de te houden en gehouden activiteiten van de NVT te betrekken, met dank aan met name Martijn en Sylvester.
3. De Website werd als communicatiemiddel geoptimaliseerd, waardoor de
leden en belangstellenden meer informatie over de organisatie en activiteiten van de NVT konden terugvinden. Zo vond dit jaar een aantal wijzigingen
plaats in de lay-out, door het invoeren van de “bonussponsors” en het opnemen van de (leden van de) evenementencommissie.
4. De Facebook pagina van de NVT werd in dit verslagjaar nog actiever ingezet
om de NVT en haar activiteiten onder de aandacht te brengen.
Het aantal “likes” bedroeg op 1 september 441 en op 31 augustus 938.
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5. Thailand Blog werd (te on-)regelmatig voorzien van nieuws over de activiteiten van de vereniging, waar echter na mei verbetering in kwam door het regelmatiger doorgeven en telkenmale vermelden van NVT-activiteiten, waarvoor dank aan de redactie van Thailandblog, m.n. Khun Peter.
6. De informatie- en wervingsfolder van de NVT verscheen op 3 december en
werd uitgereikt aan de op het Sinterklaasfeest aanwezige families. Tevens
werden exemplaren afgegeven aan de ambassade en de NTCC om daar beschikbaar te zijn, alsmede aan de Captain’s Pub en de Green Parrot. Dank aan
Astrid Swint en Joost Duisterwinkel voor het totstandkomen van de folder en
aan laatstgenoemde voor het gratis beschikbaarstellen van dit wervingsinstrument.
7. YouTube werd vanaf mei verrijkt met een eigen NVT kanaal waar met grote
regelmaat NVT promotiefilms worden geplaatst, waar weer via de Nieuwsbrief en Facebook naar wordt verwezen. Een woord van dank is hier verschuldigd aan ons lid Frank Holling, die hiertoe de aanzet heeft gegeven en ook
met zijn bureau Spirit Cinevideo Thailand voor de begeleiding en uitwerking
zorgt en de NVT clips opmaakt en produceert.
8. Een digitale verjaarskaart werd dit jaar ontworpen en ontwikkeld die alle leden krijgen toegestuurd met ingang van het verenigingsjaar 2017/2018. Dank
hiervoor aan Spirit Cinevideo Thailand en Vischu voor het ontwerpen en de
ontwikkeling en aan de Captain’s Pub voor de aangeboden sponsoring middels een tractatie voor de jarige.

Sponsors:

In dit verslagjaar werd de NVT rechtstreeks of bij activiteiten gesponsord door
(in alfabetische volgorde):
 BB&L Autoverhuur
 B-Quik
 Conrad hotels
 Ellarik
 Farm Frites
 Foremost
 Gevah Invest
 Grand Café The Green Parrot
 Grand President
 Greenwood
 Jomasnacks
 KIS International School
 KLM
 Mazars
 Robbert van Ham
 Sheraton
 Sofitel
 TMF
Korting op producten of diensten konden de NVT leden dit verslagjaar krijgen bij:
 Recreational Bangkok Biking
 Captain’s Pub/Green Parrot
 Franc Bread and Butter
 Spirit Cinevideo
Ter versterking van de band met de NVT kregen de sponsors ook dit jaar het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2015-2016 toegezonden.
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Activiteiten:
Algemeen:

Opening seizoen:
Dictee en quiz:

Paaseieren zoeken:
Vrijmarkt/boekenbeurs:

DET5, Sukhumvit, Soi 8:
1 september, 6 oktober (Leidens ontzet met haring en hutspot), 3 november, 1
december (in aanwezigheid van de NVT-Goedheiligman).
Captain’s Pub, Sukhumvit, Soi 29:
2 februari (gesponsord door Green Parrot), 2 maart, 6 april, 4 mei, 1 juni, 6 juli
(Vlaggetjesdag met “Hollandse nieuwe”, gesponsord door Green Parrot en Franc
Butter and Bread) en 3 augustus gesponsord door Green Parrot.
BBQ op 24 september, bij Bistro 33, Sukhumvit Soi 33, met dank aan Lucie Horn
voor de ondersteuning bij de organisatie met bijna 100 deelnemers.
Helaas moest dit voor 17 november geplande evenement worden afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Een woord van dank past hier aan de leden die
hun tijd in de voorbereiding hebben gestoken: Willem Adolfs, Hans Dircks en Sylvester van Welij.
De filmavonden werden alle gehouden bij Bistro 33, Sukhumvit Soi 33, waardoor
de filmgangers voorafgaand aan de film konden genieten van de voortreffelijke
keuken van dit restaurant. Dat onderdeel was zo lekker en gezellig dat sommigen
zelfs slechts voor het “diner” kwamen. Maar ook dat is NVT! Dank natuurlijk aan
Joan Fleuren, Arie Bloed en Gert Visser.
24 november "Fanfare" een film van Bert Haanstra uit 1958.
24 maart
"Dr. Pulder zaait papavers" een film van Bert Haanstra uit 1975.
24 mei
“Terug naar de kust” een film van Will Koopman uit 2009 naar de
bestseller van Saskia Noort.
14 augustus
“To End All Wars” een film van David L. Cunningham uit 2001
over de ontberingen van POW’s bij de “Spoorweg des doods”
Op 14 januari voor NVT leden en genodigden, de Nieuwjaarsparty “Love and Peace” bij Sheraton Grande Sukhumvit, met vele artiesten uit zoawel Nederland als
Thailand.
Het feest werd voorafgegaan door een buffet in hetzelfde hotel, waar naar eigen
keuze gebruik kon van worden gemaakt. Een woord van dank aan Robert Wittebrood, Executive assistant manager van Sheraton Grande Sukhumvit voor de geboden ondersteuning. Hier past ook dank aan ons ex-lid Gerard van Hal die dit
feest initieerde, alsmede aan de andere sponsors en vrijwilligers/organisatoren.
2 april bij en georganiseerd door de Belgian Club of Thailand (BCT).
29 april in de ochtenduren tijdens het Koningsfeest in de tuin van de ambassade.
Eindejaarsbijeenkomst op 3 juni: BBQ bij Bistro 33, Sukhumvit Soi 33, met dank
aan Lucie Horn voor de ondersteuning bij de organisatie voor deze afsluiting met
bijna 70 deelnemers in leeftijden van 5 maanden tot ver boven de 70 en weer 3
nieuwe leden. En de geweldige keuken en staf van Bistro 33.

Bij de ambassade:
16 september (Bernhard Kelkes, werkzaam op de ambassade, over de economische afdeling en de stand van de Nederlandse export en investeringen versus
Thailand).
14 maart (Sylvester van Welij over "Spellen van Thai in Latijnse letters").
16 juni ontmoeting met ambassadeur Z.E. Karel Hartogh en zijn echtgenote
Maddy Smeets, met pianospel van Paul van der Hijden.
Voor de organisatie van deze ochtenden een speciaal woord van dank aan de
ambassadeur (chargé d’affaires) en echtgenotes en binnen de NVT: Lucie Horn
als organisator en contactpersoon.
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3 december Sint Nicolaas. Ook dit jaar organisatorisch een groot succes, hetgeen
blijkt uit de inschrijvingen voor deze ochtend:

Vrijmarkt/boekenbeurs:
Door leden georganiseerd:

Velen genoten:

Vijf uitingen van dank:

klasse
lid
ex
gast helper zaken totaal
volw
64
12
74
150
kind
65
09
72
146
(blank)
35
4
039
Total
129
21
146
35
4
335
met een woord van dank voor de organisatie en uitvoering aan de vele vrijwilligers: Alanya Bos, Annoek van den Wijngaart, Astrid Swint, Colinda Rokers-Pijnenburg, David van Ofwegen, Emilie Huisman-van Essen, Fleur Metzelaar, Hans
Draaisma, Henricus Loebers, Jos Swint, Lida Zuidhoff, Lucie Horn, Marianne Metzelaar, Maud Dupuis van Lith, Noor Zuidhoff, Paul van der Hijden, René van Bruggen, René van den Elzen, Sri Hollema, Sylvester van Welij, Thomas Hulzeman,
Ton Schreurs, Trijnie Geuzinge, Willem de Vries, Yoni Schirris, Yvonne Meyer-Pimentel en Piet van den Broek.
29 april in de ochtenduren tijdens het Koningsfeest in de tuin van de ambassade.
Markt met aansluitend eten:
Elke zaterdag om 18.00 uur op de Talat Nat, Thahan Ruea, Ngam Dupli, ofwel de
weekmarkt (15.00-20.00) op het terrein van de Marine op de Soi Ngam Dupli
(MRT Lumphini exit 1).
Aantal deelnemers Activiteit
301 eerste donderdag (11x)
289 Sinterklaas (1x)
199 Vrijmarkt (1x)
159 openings en sluitings BBQ (2x)
134 nieuwjaarsfeest (1x)
80 koffieochtend (4x)
46 filmavond (4x)
8 Excursie (1x)
------ -----1216 totaal, waaronder 637 unieke personen.
Hierbij zijn niet meegerekend de ledenvergaderingen,
paaseieren zoeken bij de Belgian Club of Thailand (BCT) en
de vrijwilligers-bijeenkomst.
En hoeveel leden genoten hoe vaak ook buitenshuis van de NVT?
Slechts 67 leden genoten nooit buitenshuis van de NVT en haar activiteiten,
maar:
425 genoten 1x, 119 tweemaal, 29 driemaal, 20 viermaal, 12 vijfmaal, 8 zesmaal,
5 zevenmaal, 9 achtmaal, 1 negenmaal, 5 tienmaal en zelfs 13 (wat een getal) genoten meer dan tienmaal.
Ambassade:
Het bestuur wil aan het eind van dit verslag gaarne zijn dank uitspreken voor de
samenwerking met de ambassade, de ambassadeur, de chargés d’affaires en de
gehele staf van de ambassade.
Belgian Club of Thailand (BCT):
Voor het voor de NVT-leden openstellen van het door de BCT georganiseerde
“Paaseieren zoeken” en het dit jaar op gang gekomen overleg over meer samenwerking en openstelling andere activiteiten.
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MKB en NTCC:
Voor de constructieve wijze van samenwerken en het onderling overleg in de tripartiete commissie .
Sponsors:
Ook een woord van dank aan de sponsors van de NVT en het management van
de etablissementen waar de NVT haar activiteiten in dit verenigingsjaar heeft gehouden. Deze bijdragen waren, zijn en blijven nodig om de NVT levend(ig) te houden.
Vrijwilligers:
Tevens aan alle in dit verslag niet met naam genoemde leden die het houden van
de vele evenementen met even zovele ontmoetingskansen tussen Nederlandstaligen mogelijk hebben gemaakt.
De NVT: In dit verslagjaar nog meer een vereniging voor en door leden.
Chok Chai, 2 september 2017.
Jaap P. van der Meulen, secretaris.
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