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Ledenbestand:
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de NVT 396 leden in 197 huishoudingen,
onderverdeeld als volgt:
Totaal 1/9/2017 en ter vergelijking 1/9/2016 er naast 396 363
Huishoudingen: 197 176
1.
Normaal lid:
192 175
2.
Erelid:
1
1
3.
Levenslid:
15
17
4.
Senior lid:
77
66
5.
Jeugdlid:
111 104
Lopende het verenigingsjaar vonden de volgende wijzigingen plaats:
Aangemeld:
95
Opgezegd of afgevoerd wegens wanbetaling:
137
Aan het einde van het verenigingsjaar telde de NVT 354 leden (dus min 42) in 184 huishoudingen (ergo minus 13), onderverdeeld als volgt:
Totaal
354
Huishoudingen
184
1.
Normaal lid:
177
2.
Erelid:
1
3.
Levenslid:
13
4.
Senior lid:
66
5.
Jeugdlid:
81
6.
Sponsorlid:
16
Een woord van dank aan Gert Visser van onze Bronzen sponsor Vischu.com voor het
aanpassen van het programma aan nieuwe wensen en ontwikkelingen binnen de NVT.

31 oktober:

07 juni:

Ledenvergaderingen:

De ALV werd gehouden bij Bistro 33, Sukhumvit, Soi 33.
De belangrijkste besluiten waren:
1. Herverkiezing van de bestuursleden Martijn van der Heide
(webmaster) en Jaap van der Meulen (secretaris) en
verkiezing tot lid van Les Huysmans (evenementen), Michel
Rosmolen (vice-voorzitter) en Jaap van der Meulen
(voorzitter).
2. Goedkeuring van het jaarverslag 2016-2017.
3. Onder voorbehoud goedkeuring van de financiële
jaarstukken afhankelijk van de finale rapportage van de
verificatiecommissie.
4. Goedkeuring nota waardering vrijwilligers
De BALV werd gehouden in Hotel Mermaid, Sukhumvit, Soi 29.
Het belangrijkste besluit was:
Goedkeuring begroting 2018-2019.
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Bestuur:

Samenstelling:

Aan het begin van het verenigingsjaar (na de ALV):
Voorzitter
Jaap van der Meulen
Secretaris
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
voorzitter:
Michel Rosmolen
Evenementencoördinator:
Les Huysmans (tot 11 december)
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Vacature
Redacteur De Tegel:
Vacature
Aan het eind van het verenigingsjaar:
verenigingsjaar
Voorzitter
Jaap van der Meulen
Secretaris
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
voorzitter:
Michel Rosmolen
Penningmeester:
Dick Zeilstra vanaf 28 februari
Evenementencoördinator:
Vacature
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Marco Bos v.a. 4 april
Redacteur De Tegel:
Lia Hollemans vanaf 28 februari
Het bestuur werd geadviseerd door Paul van der Hijden en Arie Bloed

Vergaderingen:

In dit verslagjaar werden de bestuursvergaderingen gehouden bij:
Det5, Sukhumvit Soi 8:
op 6 september en 4 oktober.
Bistro 33, Sukhumvit Soi 33/1:
op 31 oktober, 6 december, 3 januari, 31 ja
januari,
ri, 28 februari, 4 april, 2 mei, 4 juli en 1
augustus.
De managers van beide etablissementen worden hierbij nogmaals bedankt voor de
door hen geboden ruimte en gastvr
gastvrijheid.
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Speerpunten van beleid:

Dit jaar werd veel aandacht besteed aan of behoorde tot de voornemens:
1. Ontwerpen van draaiboeken per functie (functiebeschrijvingen), zodat er bij
overdrachten geen leegtes ontstaan.
2. Digitalisering van het (bestaande) bestuursarchief, bereikbaar voor alle bestuursleden en adviseurs.
3. Digitalisering van artikelen uit het magazine “De Tegel” en deze op te nemen op de
NVT webpagina.
4. Verbetering van de verhoudingen tussen en samenwerking met andere organisaties
die werken voor de Nederlandse gemeenschap in Thailand/Bangkok, zoals MKB en
NTCC.
5. Verbetering van de communicatie naar en met de leden via onze eigen communicatiemiddelen en bijvoorbeeld middels Thailand Blog.
6. Ter beschikkingstelling 2de rekening bij de Bangkok Bank en een rekening in Europa
voor leden die geen rekening in Thailand hebben.
7. Een verbreding van het activiteitenaanbod om meer (jongere) leden bij de NVT te
betrekken.
8. De samenwerking met de zusterverenigingen in Hua Hin/Cha-am en Pattaya en
verbetering van de onderlinge contacten.
9. De samenwerking met de BCT (Belgian Club of Thailand).
10. Wijziging sponsorpakketten, waaronder bonuskortingen voor NVT-leden.
11. De hoogte van de contributie, met als doel: niet hoger dan strikt genomen noodzakelijk is.
12. Waardering voor de activiteiten en hulp van vrijwilligers, onder andere door op de
website de samenstelling van de evenementencommissie op te nemen, alsmede
alle namen van de vrijwilligers zonder wie de NVT haar activiteiten niet zou kunnen
realiseren.
13. Voortzetten van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
14. Oprichten van een NVT IT/computer groep.
15. Oprichten van een NVT commissie Lief en Leed .
16. Oprichten van een NVT Museum groep.
17. Oprichten van andere NVT groepen.
18. Stimuleren van zelfstandige groepen met eigen activiteiten onder de vlag van de
NVT.
Vrijwilligersbijeenkomst:
In dit jaar werd op 30 oktober voor de derde keer de in de beleidsnotitie vastgelegde
bijeenkomst met de vrijwilligers van het jaar 2016/2017 weer gehouden bij Bistro 33,
Sukhumvit Soi 33/1. Doel van de bijeenkomst was het bedanken voor de inzet, het
nader onderling kennismaken en de uitwisseling van ideeën. Van de 55 vrijwilligers waren er 31 verhinderd en namen uiteindelijk 24 personen aan deze geanimeerde en
nuttige bijeenkomst deel. De redenen van verhindering gaven aanleiding de gekozen
periode tegen het licht te houden.
Bonusprogramma: “Meer voor minder”:
Het vorig jaar geïntroduceerde Bonusprogramma kon naast de reeds deelnemende
partners worden uitgebreid met korting op Senseo koffieapparaat (tot 31 december).
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Samenwerking met zusterverenigingen:
In Thailand:
Hua Hin/Cha-am NVTHC en Pattaya NVTP:
Op 6 januari werd de NVT Pattaya bezocht tijdens haar Nieuwjaarsborrel.
Op 4 februari bezochten leden van NVTPattaya het BCT-NVT voetbaltoernooi en vond
een overleg plaats tussen de bestuursleden over mogelijkheden van samenwerking en
werden ideeën en manier van aanpak uitgewisseld tussen de coördinatoren van de beide commissies Lief en Leed.
Op 27 april bezocht een delegatie de Koningsdagavond van de NVTPattaya. Tijdens gesprekken bleek dat de NVT Pattaya wel open staat voor meer en nauwere samenwerking, maar niet voor een samengaan als 2 onafhankelijke afdelingen onder één koepel.
Deze nauwere samenwerking kwam goed tot uitdrukking bij het aantrekken van cabaretier Leon van der Zanden voor het volgende jaar.
Op 4 mei werd de gezamenlijke krans gelegd door vertegenwoordigers van de 3 NVT-en
tijdens de dodenherdenking bij de ambassade in Bangkok.
Op 15 augustus werden tijdens de jaarlijkse herdenking de kransen op de 2 erevelden in
Kanchanaburi gelegd namens de 3 verenigingen.
Op 31 augustus bezocht de voorzitter de maandbijeenkomst van de NVTHC rond het
zwembad van Erik Hulst te Cha-am na een aangenaam gesprek met collega voorzitter
Do van Drunen (in zijn tuin).
In Maleisië:
NLV Maleisië NLVM:
In het laatste kwartaal van dit verslagjaar ontstonden contacten met de NLVM door publicaties over een zeilzomerkamp te houden in Friesland voor Expats die in juni met hun
kinderen in Nederland de vakantie doorbrachten.
Dit leidde tot afspraken over voortaan vroegtijdige informatie-uitwisseling en tot een
regelmatiger contact tussen de voorzitters en andere functionarissen binnen de besturen. Het bestuur van de NVT is voornemens om dit contact in de toekomst verder uit te
bouwen en te bezien hoe (op afstand) een hechtere samenwerking mogelijk is.
Samenwerking met Nederlanders vertegenwoordigende organisaties:
Sinds 2016 vindt op initiatief van de voorzitter regelmatig overleg plaats tussen de
“voorzitters” (managers) van de NTCC, MKB, en NVT, naar aanleiding van een
bespreking op die datum tussen de directeur van de NTCC en de voorzitter van de NVT.
Deze bijeenkomsten vonden plaats bij de NTCC op: 1 november en 1 februari en namen
door gebrek aan noodzaak en tijd in frequentie af.
De samenwerking kwam tot uitdrukking door het bijwonen van elkaars activiteiten en
het gezamenlijk optreden bij de organisatie van de herdenking in Kanchanaburi.
Helaas liet MKB in oktober weten geen nut te zien in deze bijeenkomsten en haakte af,
maar gelukkig werd met het overleg van 1 februari het karakter van gezamenlijkheid
weer enigszins, zij het tijdelijk, hersteld maar zeker ook bilateraal.
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Samenwerking met de BCT (Belgian Club of Thailand)
De op 3 maart 2016 in gang gezette nauwere band met de BCT betekende ook dit jaar
de openstelling van de meeste activiteiten voor leden van beide clubs, waartoe ook de
toezending en publicatie van elkaars activiteiten.
De NVT werd sedert 6 november als partner op de vernieuwde website van de BCT opgenomen.
Op 4 februari kon de wens van de BCT worden verwerkelijkt om eindelijk weer eens een
voetbalwedstrijd Rode Duivels-Oranje te houden. Het enthousiasme van zowel toeschouwers als jonge en volwassen spelers leidde nog op de dag zelf tot het voornemen
dit evenement weer jaarlijks op de agenda te zetten.
Omdat de BCT bepaalde dat zijn Paaseieren zoeken “Easter Egg Hunt” ook voor NVT
leden alleen toegankelijk was als deze ook BCT lid waren of werden, werd deze door de
NVT geuite wens bij de start van de samenwerking na jaren de nek omgedraaid.
Op 5 april werd tijdens de NVT maandborrel weer een gezamenlijk dictee der Nederlandse taal gehouden. Helaas waren er geen Zuiderburen die aan het dictee deelnamen.
Vertegenwoordiging:

Leden van het bestuur vertegenwoordigden de NVT bij meerdere gelegenheden:
13 september NTCC Kick-off diner Culinary Dutch; Westin Grande Sukhumvit.
14 september NTCC Culinary Dutch Cheese and Wine tasting.
1 december
NTCC Award Dinner.
21 december
MKB Kerstbijeenkomst “Samen Kerst”.
6 januari
NVT Pattaya Nieuwjaarsbijeenkomst.
18 januari
MKB Nieuwjaarsbijeenkomst.
26 april
MKB Netwerkborrel.
27 april
NVT Pattaya Koningsdagfeest.
28 april
Ambassade Koningsdagfeest.
4 mei
Ambassade Nationale dodenherdenking.
15 augustus
Ambassade Herdenking einde WO II op de erevelden Don Rak en
Chungkai in Kanchanaburi. Voor deze herdenking verleende de NVT
graag haar medewerking aan de ambassade bij de organisatie van de
lunch.
23 augustus
NTCC Nexus Welcome Back Festival.
31 augustus
Bezoek aan de Bronzen sponsor AA Insurance brokers en afscheid van
André Vromans in zijn functie van mede-firmant.
31 augustus
NVT Hua Hin/Cha-am Maandbijeenkomst.
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Gebruikte media:

Communicatie:

1. Het NVT digitale Magazine “De Tegel” met dank aan de leden die dit jaar de taak
van redacteur of anderszins op zich namen: Lia Hollemans, Else Geraets, Sylvester
van Welij en Paul van der Hijden.
Verheugd kon op de bestuursvergadering van 28 februari de nieuwe redacteur van
het Magazine De Tegel, Lia Hollemans, worden welkom geheten.
Zonder regelmatige bijdragen voor publicatie is het frequent uitgeven van dit vertrouwde communicatiemiddel niet mogelijk en blijft het een “zorgenkindje”.
2. De Nieuwsbrief werd ook in dit verenigingsjaar weer in een hoge frequentie, te
weten 43 keer, uitgegeven met wisselend nieuws voor en na evenementen, om de
leden meer bij de te houden en gehouden activiteiten van de NVT te betrekken.
Hierbij past een woord van dank aan de bestuursleden Martijn en Sylvester die de
Nieuwsbrief verzorgden en degenen die teksten aanleverden. Vanaf Nieuwsbrief 04
van 20 september verschijnt deze in een nieuwe frisse layout naar ontwerp van
Frank Holling van onze sponsor Spirit Cinevideo Thailand.
3. De Webpagina werd als communicatiemiddel geoptimaliseerd, waardoor de leden
en belangstellenden meer informatie over de organisatie en activiteiten van de NVT
konden terugvinden. Zo werd vanaf 10 september voor de leden de actuele activiteitenkalender toegevoegd en werden vanaf 30 september alle vrijwilligers vermeld
die het afgelopen jaar hun steen aan de NVT hadden bijgedragen.
Ook werd de voorpagina aangepast aan het vernieuwde uiterlijk van de Nieuwsbrief.
De commissie “Lief en Leed” werd vanaf 9 januari ook een vast onderdeel op de
NVT webpagina.
Op 30 juli werd een korte beschrijving van de bestuursfuncties aan de webpagina
toegevoegd.
4. De Facebookpagina werd in dit verslagjaar nog actiever ingezet om (de activiteiten
van) de NVT onder de aandacht te brengen.
Door Spirit Cinevideo Thailand werd gezorgd voor een frissere, levendige nieuwe
cover in de vorm van een videoclip.
Het aantal “leuks” voor de pagina bedroeg bij aanvang van het verslagjaar 939 en
bij het afsluiten van het verslagjaar 1104 met 1110 volgers.
5. Het YouTube kanaal dat sedert 14 mei 2017 aan de NVT media werd toegevoegd,
werd ook dit jaar voorzien van promotiefilms als aankondiging of verslag van evenementen, waar weer via de website, Nieuwsbrief en Facebook naar werd verwezen. Een woord van dank is ook hier verschuldigd aan ons lid Frank Holling, die met
zijn bureau Spirit Cinevideo Thailand voor de begeleiding zorgt en de NVT clips
opmaakt en produceert.
Vanaf 1 februari werden de YouTube clips van de NVT op NVT bijeenkomsten (bijvoorbeeld tijdens de maandborrel) afgedraaid.
Aan het einde van het verenigingsjaar had het NVT kanaal 31 video’s met 26 abonnees (29 aangemeld en 3 afgemeld vanaf 14 mei 2017) en 3357 weergaven met 139
leuk en 0 niet-leuk.
6. Thailandblog werd regelmatig voorzien van nieuws over de activiteiten van de vereniging. Dank aan de redactie voor het opnemen van onze activiteiten in de agenda
op Thailandblog, zelfs als de activiteiten niet specifiek werden aangemeld.
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Sponsors:

Op 19 september werden op de website de nieuwe sponsorpakketten voor dit seizoen
bekend gemaakt.
In dit verslagjaar werd de NVT Bangkok rechtstreeks of bij activiteiten gesponsord door
de volgende bedrijven:
Platina:
 B-Quik
Goud:
 KIS International School
 Mazars
Zilver:
 Spirit Cinevideo Thailand (in natura)
Brons:
 AA verzekeringen Hua Hin
 BB&L Autoverhuur (EuropCar)
 Vischu (in natura)
Korting op producten of diensten konden de NVT leden (gedurende een deel van) dit
verslagjaar krijgen bij:
 Recreational Bangkok Biking
 Captain’s Pub/Green Parrot
 Franc Bread and Butter
 Spirit Cinevideo Thailand
 Vischu
 Holland House/Volume Hair Plus Thailand
Door een misverstand binnen het bestuur kregen de sponsors dit jaar het jaar
jaarverslag
van de secretaris over het jaar 2016-2017
2017 helaas niet toegezonden. Waarvoor natuurlijk
excuses en de oprechte inzet dat dit niet meer zal voorkomen.
Dit jaar werd “vroeg” begonnen met het benaderen van de bestaande sponsors of de
lopende
de contracten kunnen worden verlengd voor het nieu
nieuwe jaar. Zij het (later dan de
bedoeling) pas medio augustus. Toch kon nog vóór 1 september dui
duidelijkheid worden
verkregen inzake de intenties van de huidige sponsors en nieuwe wor
worden aangetrokken. Vóór 1 september werden toezeggingen verkregen van B-Quik, Kis, Spirit Cinevideo
Thailand, AA Insurance Brookers, BB&L/Europcar, Vischu.com, Recreational Bangkok
Biking, TaalCom en Choco Melt/Green Parrot te Hua Hin. De inzet van het bestuur is om
na afloop van lopende contracten geen ver
vermeldingen
gen van die sponsors meer in de media van de NVT op te nemen.
Zeer verheugd kon de NVT dit jaar zijn met de respons van veel sponsors om fraaie
prijzen ter beschikking te stellen van de loterij tijdens de Vrijmarkt. “Prijzen”swaard,
maar zeker ook vermeldenswaard en nogmaals bedankt worden ook hier de sponsors
die deze
eze loterij mogelijk maakten:
 B-Quik
 Suniture
 Holland House/ Volume Hair Plus Thailand
 Tenderloins Steak & Sports Bar at Bistro 33
 Hotel Mermaid Bangkok
 Recreational Bangkok Biking Ltd.
 Go Bangkok Tours
 HeWi Company
 Hanky Panky It’s Magic
 Grand Cafe The Green Parrot
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Activiteiten:

B-Quik Super Series

Algemeen
Captain’s Pub, Sukhumvit, Soi 29:
6 september, 5 oktober (Leidens ontzet met haring van de 3 October-vereniging en
wittebrood van onze sponsor Franc Butter and Bread), 2 november (bij gebrek aan
regen eindelijk boven op het dakterras), 7 december, 4 januari met gratis oliebollen
aangeboden door de Grand Café de Green Parrot, 1 februari met “bosje tulpen” voor
alle aanwezige dames vanwege Valentijnsdag aangeboden door Holland-Souvenirs, 1
maart, 5 april met het Dictee der Nederlandse taal in samenwerking met de BCT, 3 mei,
7 juni, 5 juli met (60 gratis) Hollandse Nieuwe vanwege Vlaggetjesdag en het eerste
bezoek van de nieuwe ambassadeur Z.E. Kees Rade en 2 augustus met voor het eerst
als specialiteit op verzoek van de deelnemers: lekkerbekjes.
23-24 september Thailand Super Series in Buri Ram op het Chang circuit met dank aan
Henk Kiks van B-Quik voor het idee en de ondersteuning, alsmede aan het management van Grand Café The Green Parrot voor de sponsoring en de assistentie bij het organiseren.
Door het grote succes en enthousiasme onder de deelnemers werd in overleg met
Henk Kiks in juni besloten dit evenement in het nieuwe jaar te herhalen.

Mazars Opening seizoen:

30 september: De grote Mazars Hollandse Stamppottendag bij Grand Café The Green
Parrot/Captain’s Pub in Hotel Mermaid, Sukhumvit Soi 29, met dank Rob Hurenkamp
van Mazars voor de financiële ondersteuning bij dit openingsevenement voor het nieuwe seizoen met bijna 60 deelnemers vond zoveel weerklank dat werd besloten het in
het komende seizoen te herhalen.

Filmavonden

Ook dit jaar werden de NVT filmavonden weer gehouden bij Bistro 33. De zaal is geschikt gelet op het aantal deelnemers en voor aanvang voor de liefhebbers genieten
van hun keuken. Dank dit jaar aan Arie Bloed, Joan Fleuren en Hans van de Sande van
de “filmploeg” voor de organisatie.
Getoond werden:
18 oktober: Brimstone, Engelstalige film van Koolhaas uit 2016. Helaas kwamen er
maar twee mensen, waardoor de film niet doorging.
13 december: Dorp aan de rivier uit 1958 van Bert Haanstra met 6 bezoekers.
Op 16 maart besloot de commissie in overleg met de evenementencoördinator a.i. om
vanaf april een maandelijkse filmavond te organiseren op de tweede donderdag van de
maand met een vooraankondiging van 3 films waaruit de aanwezigen op de avond zelf
dan kunnen kiezen welke film wordt gedraaid op die avond.
12 april: Uit de films 1. De eetclub (2010); 2. Soldaat van Oranje (1977); 3. Simon (2004)
werd door de aanwezigen dit keer gekozen voor Simon.
10 mei: Op deze avond was een keuze mogelijk uit: Lucia de B (2014); De aanslag
(1986); De gelukkige huisvrouw (2010) en werd deze laatst genoemde ook nog de
“gelukkige winnaar”.
De commissie beraadt zich thans over een te houden evaluatie van dit afgelopen jaar
en de gewijzigde opzet.
18 november van 16.00-19.00: Een nieuw initiatief, georganiseerd door het management van de “Captain’s Pub” / ”Grand Café The Green Parrot”. Het evenement werd
goed bezocht. Leden betaalden voor 3 uur wijn en kaas 400Thb en niet-leden 500Thb.
Ongetwijfeld zal dit succes voortaan jaarlijks op de evenementenkalender prijken.
Er is al om gevraagd door enthousiaste bezoekers van deze eerste keer.

Kaas- en wijnmiddag
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Voetbal:

Paaseieren zoeken:

Dictee en quiz:

Koningsdag Vrijmarkt:

Sluiting seizoen:

4 februari: Rode Duivels-Oranje, voetbalwedstrijden tussen jongeren en volwassenen
van de BCT en NVT met een barbecue verzorgd door Bistro 33 en mogelijk gemaakt
door onze platina sponsor B-Quik.
De uitslagen van de wedstrijden op 3 niveaus waren:
Jeugd 6-8 jaar Belgie - NL 3-1
Jeugd 9-13 jaar Belgie - NL 4-1
Volwassenen Belgie - NL 3-6 (1-2, 1-4 en 1-0).
De geestdrift en gezelligheid waren van dien aard dat meteen werd overwogen hier
weer een jaarlijks evenement van te maken. Thans is dat idee nog in nader beraad.
Dit werd op 1 april gehouden bij en georganiseerd door de Belgian Club of Thailand
(BCT) maar ging voor de NVT leden niet door, omdat de BCT op het laatste moment
met de eis kwam dat deelnemende NVT-leden ook lid van de BCT moesten zijn of worden. Een zeer teleurstellende ervaring op een pad naar juist meer samenwerking.
Het bestuur beraadt zich hoe dit gat, deze lege dop zeg maar want het was nog niet
eens een half ei, volgend jaar kan worden opgevangen. Juist ook omdat het een van de
speerpunten is waarmee de NVT ook haar jongere leden en hun families probeert met
elkaar en met de NVT kennis te laten maken.
5 april: Na het moeten afzeggen in het afgelopen jaar van het dictee door gebrek aan
belangstelling werd naar een door de commissie aangedragen idee dit jaar het Dictee
gehouden tijdens de maandborrel van 5 april met tevens een uitnodiging tot deelname
aan de leden van de BCT, waar echter helaas niet op werd gereageerd. Het dictee met
uiteindelijk toch nog 11 deelnemers werd gewonnen door Dick Zeilstra die de 1ste prijs,
aangeboden door Thai Garden Resort/NVT, in ontvangst mocht nemen en de tweede
prijs door Joan Fleuren die werd verrast met een fietstocht voor 2 personen beschikbaar gesteld door onze Bonussponsor Recreational Bangkok Biking. Helaas werd door
de vele activiteiten en onderbezetting in het bestuur niet toegekomen aan de “quiz”.
Een woord van dank past hier aan de leden die hun tijd in de voorbereiding hebben
gestoken: Hans Dircks en Sylvester van Welij.
28 april in de ochtenduren het langzamerhand traditionele feest voor (vooral) jong en
oud(er) tijdens het Koningsdagfeest in de tuin van de ambassade.
Het houden van dit feest werd mogelijk gemaakt door de 2 hoofdsponsors: B-Quik en
KIS International school en op verschillende niveaus bij de organisatie en uitvoering en
bij de loterij ondersteund door: Nederlandse ambassade, Samitivej Hospital, Suniture
Thailand, Campina/Friesland, Karamella, Green Parrot, Grab, KLM, VHP Thailand, Bistro
33, Hotel Mermaid, Recreational Bangkok Biking, Go Bangkok Tours, Hewi Company en
Hanky Panky It’s Magic.
Maar zeker niet op de laatste plaats door weer een grote groep vrijwilligers zonder wie
de NVT nooit in staat zou zijn een dergelijk festijn voor zo een groot publiek open te
stellen. Dus dank aan: Astrid Swint, Bep Fleuren, Charlotte Moors, Henk Thijssen, Irene
Dousi, Janna van Duyn, Jolanda Hofman, Jos Swint, Laura Zewald, Linda Belonje, Lizette
van Bergen, Lucie Horn, Monique Kleinnibbelink, Petra Meeuwesen, Vera Canters en
Yvonne Meyer.
BBQ op 2 juni, bij Bistro 33, Sukhumvit Soi 33, met dank aan Lucie Horn voor de ondersteuning bij de organisatie met 46 deelnemers, waaronder 2 peuters en 4 kinderen.
Dank ook aan onze Gouden sponsor Mazars door wie de deelname voor leden ook financieel aantrekkelijk werd gemaakt.
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Bij de ambassade:
5 september (André Vromans van AA Hua Hin, over verzekeren in Thailand), bij uitzondering gehouden in de avonduren om het onderwerp ook bereikbaar te maken voor
werkenden binnen de Nederlandse gemeenschap.
22 november op initiatief van Anna Menkveld, waarbij Z.E. Paul Menkveld iets vertelde
over de diplomatieke relatie tussen Thailand en Nederland en over het werk van de
ambassade
bassade en hoe dat op onderdelen per land verschilt.
ilt.
15 januari op uitnodiging van Paul en Anna Menkveld, waarbij ons lid Dick Zeilstra een
uiteenzetting gaf met als (aan)grijpende titel: “De werking van ons brein”. Een van onze
leden, de neurochirurg Dr. Dick Zeilstra, liet in vogelvlucht zien hoe het brein in elkaar
zit, waar de diverse functies zich bevinden en hoe het geheel werkt (of niet).
7 maart afscheid van Paul en Anna Menkveld opgeluisterd door introductie van en spel
door de Mahidol University School of Music. Een initiatief van ons lid Miel Rib
Ribbe.
13 juni Op initiatief van de nieuwe ambassadeur, Z.E. Kees Pieter Rade, kon op deze
koffieoch
koffieochtend
tend nader kennis worden gemaakt met hem en zijn echtgenote Katharina
Cornaro. De kennis
kennismaking
king werd extra interessant door de wijze waarop interviewer
Henry
ry in ’t Zandt mid
middels
dels deskundige vragen een kijkje in het zakelijk en privéleven van
beiden wist te geven.
Voor de organisatie van deze ochtenden (en avond) een speciaal woord van dank aan
de ambassadeur
ambassadeurs (Chargé d’affaires) en hun partners, de verzorgende staf van de amam
bassade en namens de NVT: Jaap van der Meulen. Miel Ribbe en Sylvester van Welij als
organisa
satoren.
5 december
december.. Sint Nicolaas. Ook dit jaar organisatorisch een groot succes, hetgeen blijkt
uit de daadwerkelijk aanwezigen op deze ochtend:
Aanwezigen zonder “helpers”:
“helpers”
status

volw kind helper

zaken

Total

lid

20

19

18

3

60

ex

16

7

1

2

26

gast

79

85

9

4

177

nota

16

17

3

Total

131

128 31

36
9

299

Dit jaar mag niet onvermeld blijven dat door de gedegen voorbereiding van nota bene
de Goedheiligman zelf, een tekening in het “grote boek” werd aangetroffen die voor de
Sint in 2004 was gemaakt door de tweeling Job en Maria Berkhout die 3 weken later in
Phuket
huket zo tragisch om het leven kwamen bij de tsoenami dat jaar.
Op 15 februari werd het origineel van deze tekening (een kopie hiervan zit nu in “het
grote boek”) na overleg met de zeer verheugde ouders door Franc Woldhek in Neder
Nederland overhandigd aan een tante van de tweeling.
Een woord van dank past ook hier voor de organisatie en uitvoering aan de vele vrij
vrijwilligers,
gers, zon
zonder
der wie zulke feesten en belangrijke momenten voor de Nederlandse
Ne
gemeenschap in Thailand niet mogelijk zijn.
ORGANISATIE: Franc Woldhek (Sinterklaas), Janna van Duyn,
Duyn Lucie Horn, Yvonne
Meyer; MASTER OF CEREMONY: Eric Rosenbaum; PIANIST:
PIANIST Paul van der Hijden;
PIETEN: Alanya Melissa Bos, David van Ofwegen, Henk Savelberg,
Savelberg Khun Mind =
Gridsadang Salyon
Salyon, Khun Nat, Marian Metzelaar, Willem de Vries;
Vries
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FOTOGRAAF
FOTOGRAAF: Hans van de Sande; TEKENEN EN KLEUREN:
KLEUREN Irene Dousi; SPELLETJES:
Charlotte Moons
Moons, Emilie Huisman, Emmi Leeuwangh, Francis Kouwert,
Kouwert Henk Thijssen,
Janna van Duyn
Duyn, Jolanda Hofman, Saskia Leeuwangh, Vera Canters ; SCHMINK KAMER:
Saskia Leeuwangh
Leeuwangh, Vera Canters; KINDERDANS: Jolanda Hofman;
Hofman HELPERS: Ingang:
acceptatie cadeaus, opplakken naam sti
stickers
ckers kinderen, schoen zetten: Bep Fleuren,
Dick Zeilstra
Zeilstra, Eric Rosenbaum, Joan Fleuren,, Marco Bos.
Een vergelijk met vo
voorgaande
orgaande jaren geeft het volgende beeld:
Aanmeldingen cumulatief per jaar (inclusief helpers)

Koningsdag Vrijmarkt:
Koningsdagfeest:

28 april. Dit jaar voorbereid door Janna van Duyn, Lucie Horn en Yvonne Meyer, met
hulp van vele andere vrijwilligers. Zie elders in dit verslag.
28 april: Aan het verzoek aan de NVT om de ambassade te ondersteunen op de avond
van het feest met 88-10
10 vrijwilligers voor administratieve taken gaven 9 leden
le
gehoor,
waarvoor ook zij van harte hier nogmaals w
worden
orden bedankt en genoemd:
ge
Hans Dircks,
Hans van de Sande, Henriette Jansen , Janneke Ariesen, Lucie Horn, Nit Bunprasat, Ot
Sihasuth
Sihasuth, Paul van der Hijden en Vera Canters.
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Groepen:

IT computerclub

Commissie Lief en Leed

Museumbezoek

NVT
Op 16 oktober was er voldoende belangstelling (7) en na afloop grote geestdrift over
de les van ons toenmalig bestuurslid Les Huysmans hoe een eigen website te ontwerpen. Gehouden bij Bistro 33, dus met de mogelijkheid om ook de niet-digitale kant van
de mens te verwennen. Deze bijeenkomst resulteerde, ondanks af en toe ondernomen
kortstondige pogingen helaas niet in vervolgbijeenkomsten. Mede door het ontbreken
van een “aanduwer” werd het in dit verslagjaar dus geen regelmatig bijeenkomende
computerclub met een uitgebreid pakket en de daarbij passende naam: IT computer
club.
Op 6 december besloot het bestuur in navolging van de 2 zusterverenigingen om de
mogelijkheden te onderzoeken tot het in leven roepen van een “commissie Lief en
Leed”. De oproep tot deelname als vrijwilliger in deze commissie had meteen succes
met de aanmelding van een aantal leden dat de weken daarna nog groeide.
Voor de activiteiten van de commissie richting NVT leden of hun nabestaanden zijn op
de begroting gelden opgenomen.
Al snel kwam de commissie in actie met ziekenbezoek en gezelligheidsbezoek.
Op 1 februari vond overleg plaats tussen de commissieleden waarbij werkafspraken
werden gemaakt en werd uit de commissie een coördinator gekozen die de eerste
communicatie met de aanvragers verzorgt en de verdeling van de aanvragen onder de
commissieleden regelt en bewaakt.
Op 1 maart kwamen de commissieleden weer bijeen, ook ter voorbereiding op hun
taak.
Aan het einde van dit verslagjaar kon de commissie, die op dat moment uit 7 leden bestond met een spreiding ook buiten Bangkok, in haar jaarrapportage het volgende aan
activiteiten melden:
Dit verenigingsjaar is ook in onze NVT een commissie Lief en Leed geïnstalleerd die op
verzoek of indien gewenst Nederlanders wil ondersteunen bij de feestelijke of meer
zorgelijke of trieste aangelegenheden in het leven.
Zeven leden van NVT hebben zich hiervoor als vrijwilliger aangemeld. Een van die leden
heeft de coördinatie op zich genomen.
Dit jaar vond er één langdurige inzet plaats die nog voortduurt, werd een terminaal lid
en zijn gezin ondersteund en werd een lid met een verkeersongeluk bijgestaan.
De reacties waren in alle gevallen positief, waaraan de commissie een voortzetting van
haar bestaan ontleent.
Belangstellenden voor een aanvraag kunnen contact opnemen met de coördinator via
LiefEnLeed@nvtbangkok.org.
Op 25 januari werd o.a. via Nieuwsbrief 21 gewag gemaakt van de nieuwe NVT activiteitengroep i.o.: "Museumbezoek", nadat ons lid Dieuwke van der Veen dit idee aan
het bestuur had voorgesteld. Dieuwke schreef: "Als ik zo de Bangkok Post lees valt me
altijd weer op hoeveel er op het gebied van kunst hier te bekijken is."
Voor de “Museumbezoek” werd ook een Facebookgroep gemaakt waar belangstellenden zich kunnen opgeven en waar ook mededelingen kunnen worden opgenomen,
maar met name omdat is gebleken dat door deze blijvende zichtbaarheid mensen de
NVT-groepen weten te vinden.
Op 27 mei werd het eerste bezoek afgelegd aan het Nationaal Museum, met een rondleiding door Else Geraets. Aan deze eerste activiteit namen 12 deelnemers deel waarvan op Facebook en YouTube verslag werd gedaan.
De groep groeide uit tot 26 deelnemers aan het eind van het verslagjaar (waarvan 2
twijfelachtig). Daarvan zijn er 17 lid en 9 geen lid van de NVT.
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Zaterdagmarktbezoek

Velen genoten:

Algemeen:
Ontmoet elkaar op de markt met aansluitend eten:
Elke zaterdag tusen 17.00 en 17.30 uur op de Talad Sod, 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).
Inkopen doen, (bij)praten en in een van de vele gezellige uitspanningen in de buurt op
eigen kosten lekker eten.
Ook via Facebook werd gewezen op het samenkomen van deze (niet-)leden.
Op 14 en 16 juli werd een oproep op Facebook geplaatst over de mogelijkheid om
groepsactiviteiten en hobby’s door de NVT te laten ondersteunen.
De NVT wil haar leden en andere Nederlanders in Thailand faciliteren bij publiciteit over
hun activiteiten. Bijvoorbeeld voor een kaart- of sportgroep of andere bijeenkomsten.
Het bestuur heeft besloten dit soort (reeds bestaande) initiatieven via de NVT media:
Nieuwsbrief, Facebookpagina en de Webpagina als oproep of activiteit van u aan de lezers bekend te maken.
Verder is besloten dat de NVT ook op andere wijze dit soort activiteiten op aanvraag
zou kunnen versterken.
Waar doen we het voor:
316 eerste donderdag (12x)
166 koffieochtend/avond (5x)
299 sinterklaas (1x)
144 buffet (3x)
114 voetbal (1x)
83 vrijmarkt (1x)
11 dictee 1(x)
10 film (4x waarvan 2 maal geen aantal sdeelnemers genoteerd)
21 excursie (2x; 9 Thailand Super Series en 12 Museumbezoek)
7 IT/PC groep (1x)
------ -----1171 totaal, waaronder 640 unieke personen, waarvan:
12
3
2
5
4
4
9
17
31
68
485

> 10 keer
10 keer
9 keer
8 keer
7 keer
6 keer
5 keer
4 keer
3 keer
2 keer
1 keer
Hierbij zijn niet meegerekend de ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen,
en de vrijwilligers-bijeenkomst.
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Zes uitingen van dank:
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.
Belgian Club of Thailand (BCT):
Voor het voortgezette overleg over meer samenwerking uitmondend in een fantastische voetbal ervaring en openstelling voor leden van de NVT van sommige activiteiten
van de kant van de BCT.
MKB en NTCC:
Voor de constructieve wijze van samenwerken en het onderling overleg en het openstellen van voor NVT-leden relevante activiteiten. Het bezoeken van deze activiteiten
had voor de NVT ook een zeer welkom positief effect op de sponsorinkomsten.
Zusterverenigingen:
Dank voor de prettige en groeiende samenwerking en de wederzijds afgelegde bezoeken met samenvallend constructief overleg: 6 januari naar NVT Pattaya, 4 februari NVT
Pattaya naar Bangkok en 27 april naar NVT Pattaya. Op 31 augustus bezoek aan NVTHC,
tevens kennismaking met de bestuursleden en hoopgevend overleg met de voorzitter.
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 Nederlanders mogelijk
hebben gemaakt.
De NVT: Reeds vanaf 1941 een vereniging voor en door leden en voor jong tot oud(er).

Chok Chai, 2 september 2018.
Jaap P. van der Meulen, secretaris.
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