NVT-verenigingsleven in tijden van Covid-19
Jaarverslag bestuur NVT Bangkok 2020- 2021
Sinds de uitbraak van Covid-19 en met name sinds de eerste Thaise lockdown
vanaf 25 maart 2020 is ook het verenigingsleven van de NVT getroffen door
maatregelen die onze vereniging beperken.
Op deze plaats willen we - zoals we dat ook regelmatig in onze
bestuursvergaderingen gedaan hebben - onze zorgen uiten voor de bevolking
van Thailand die vaak onder moeilijke omstandigheden tijdens deze pandemie
moet proberen te overleven.
Na een tijd van besturen per online-vergadering waren dit verenigingsjaar de
meeste vergaderingen samen met elkaar op onze locatie in restaurant Det 5.
Vanaf juni 2021 kwam de omslag dat we ervoor kozen om weer online te gaan
vergaderen. In die periode gingen ook de restaurants weer dicht en zat er ook
niets anders op.

Ledenadministratie
Gedurende dit seizoen meldden zich 26 nieuwe leden aan. Daarentegen zegden
54 leden hun lidmaatschap op.
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Activiteiten
Bij de start van ons verenigingsjaar op 1 september 2021 heerste de pandemie
nog hevig in Thailand en leefden we van dag tot dag in afwachting van besluiten
van de overheid over versoepeling dan wel versterking van maatregelen.
Desalniettemin werden er verschillende activiteiten voor de leden georganiseerd
waarvan sommige helaas enkele malen verschoven moesten worden.
Veel activiteiten dit verenigingsjaar stonden en staan op een noodgedwongen
laag pitje.
In totaal bezochten 245 unieke bezoekers een of meer van onze activiteiten.
Daarvan waren er slechts 70 lid van de vereniging (29%), en 175 was geen lid
(71%).

Samen bezochten deze personen 512 keer een activiteit, verdeeld als volgt.
activiteit

aantal keren

totaal aantal
bezoeken

1x

172

borrel (1e en 3e donderdag)

17x

214

sociëteit zeezicht

10x

91

2x

35

sinterklaas

koffieochtend

In oktober vierden we Leidens Ontzet samen met de NTCC en diezelfde maand
werd ook de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.
In november werd er door en voor de allerkleinsten weer gezamenlijk
pepernoten gebakken ter voorbereiding van de komst van Sinterklaas op 5
december in de tuin van de Residentie van de Nederlandse Ambassade.
De nieuwjaarsborrel was in januari.
Begin februari werd een The Godfather filmmarathon gehouden.
Eind februari organiseerde de NVT Pattaya een autorally annex puzzeltocht
waaraan ook wij deelnamen.
Op 4 mei kon maar in beperkte mate aandacht gegeven worden aan de jaarlijkse
dodenherdenking in de tuin van de residentie.
De Vrijmarkt en andere festiviteiten rondom Koningsdag vervielen.
Ook de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Kanchanaburi
op 15 augustus ging niet door dit jaar.
Dit jaar bestaat onze vereniging 80 jaar en graag hadden we dat met onze leden
en sympathisanten gevierd. We hadden met de NTCC en Thailand Zakelijk het
plan opgevat om een groots gezamenlijk feest te op te zetten, mede omdat deze
organisaties respectievelijk ook hun 30 en 10-jarig bestaan vieren. De pandemie
gooide echter ook deze plannen tot nu toe in het water.

Vaccinaties
Veel landgenoten wilden, net als Nederlanders in Nederland, een beschermende
vaccinatie ontvangen. Dat verliep aanvankelijk niet zo vlot als dat vanuit de
verte gezien in Nederland ging. Onrust, verontwaardiging en kwaadheid werden
dan ook geuit op diverse blogs. De laatste maanden is er een inhaalspurt ingezet
om ook buitenlanders gevaccineerd te krijgen.
Veel tips op NVT Vriendenkring groep binnen Whatsapp droegen daar zeker aan
bij.

Maandelijkse ontmoetingsavonden
Doorlopende gangbare activiteiten van de NVT zoals de maandelijkse
borrelavonden op de eerste donderdag en de derde dinsdags konden lange tijd
gewoon plaatsvinden.

Koffieochtenden
Dit jaar konden we in samenwerking met de Residentie van de Nederlandse
Ambassade twee koffieochtenden organiseren.
Op 30 maart was onze gast de heer Joan Fleuren die over zijn jarenlange
carrière binnen de FAO hier en in de rest van de wereld kwam vertellen.
Op 6 juli was er een interview ter gelegenheid van het afscheid van onze
ambassadeur de heer Kees Rade en zijn echtgenote mevrouw Katharina
Cornaro.

NVT Vriendenkring
Ook dit jaar is binnen Whatsapp de groep 'NVT Vriendenkring' voortgezet. De
groep heeft tot doel om wat makkelijker contact tussen de leden van de NVT
mogelijk te maken in periodes van lockdown. Als zodanig heeft deze groep ook
gefunctioneerd. Zeker toen er meer en meer vragen opmerkingen en tips
kwamen rondom het vaccineren bleek dat deze groep een goede functie had
voor de deelnemers.

Zeezicht
Dit jaar is Zeezicht nog een aantal keren op stap kunnen gaan. Zo bezochten we
de Neilson Hays library; het Banglamphu museum; de Silpakorn Universiteit; het
Phyathai en het Suan Pakkad paleis; ‘landzicht’ vanaf Sala Sukjaj; met de
fluisterboot over het Krung Kasem kanaal naar de vismarkt en de lunch op de
rivieroever; een tentoonstelling van Impressionisten in het River City complex;
een multireligieuze wijk waar de weergoden ons niet gunstig gezind waren; de
Sansiri Backyard Community en het eiland bij Paknam met het fort met het
raadsel.
Vanwege het verbod op samenscholing van meer dan een zeer beperkt aantal
personen zijn de activiteiten van Zeezicht ook tot nader bericht stopgezet.

Barbecue
Zowel de barbecue ter gelegenheid van de start als van het einde van het
seizoen konden door de Covid-19 situatie niet doorgaan.

Bestuur
Tot onze spijt hebben we door omstandigheden afscheid genomen van onze
jarenlange penningmeester Dick Zeilstra. In Nicole Hammer hebben we een
goede opvolger gevonden.

Het bestuur bestond dit verenigingsjaar 2020-2021 verder uit:
Bep Fleuren-Lucassen, Voorzitter
Arie Bloed, Vicevoorzitter
Paul van der Hijden, Secretaris
Sylvester van Welij, Webmaster
Feel Chulalak Surattanayothin, Ledenadministrator
Eric Rosenbaum, Redacteur
Wij wensen al onze leden en sympathisanten sterkte bij de ontwikkelingen rond
Covid-19.
Bangkok augustus 2021

