JAARVERSLAG NVT Bangkok 2015 (1 september) – 2016 (31 augustus)

Secretariaat: J.P. van der Meulen,
Telefoon: 0884958280
www.nvtbangkok.org
facebook: Nederlandse Vereniging Thailand
E: secretaris@nvtbangkok.org
Ledenbestand:
Aan het begin van het verenigingsjaar telde de NVT 306 leden in 158 huishoudingen, onderverdeeld als volgt:
Normaal lid:
1.
150
Erelid:
2.
1
Levenslid:
3.
17
Senior lid:
4.
60
Jeugdlid:
5.
78
Lopende het verenigingsjaar vonden de volgende wijzigingen plaats:
Nieuw: 140
Opgezegd of afgevoerd wegens wanbetaling: 83
Aan het einde van het verenigingsjaar telde de NVT 363 leden in 158 huishoudingen, onderverdeeld als volgt:
Normaal lid:
1.
175
Erelid:
2.
1
Levenslid:
3.
17
Senior lid:
4.
66
Jeugdlid:
5.
104
Ledenvergaderingen:
14 oktober:
De ALV werd gehouden bij DET5, Soi 8, Sukhumvit.
De belangrijkste besluiten waren:
1. Herverkiezing van de bestuursleden Arie Bloed en Jaap van der Meulen en verkiezing tot
lid van Martijn van der Heide.
2. Op voorspraak van de verificatiecommissie goedkeuring van de financiële stukken over
het jaar 2014/2015.
3. De wijziging van het huishoudelijk reglement zoals voorgesteld.
4. Instemming met de koers van de NVT zoals door het bestuur voorgelegd middels een
drietal notities.
5. Goedkeuring van de aangepaste begroting.
2 juni:
De BALV werd gehouden bij Det5, Soi 8, Sukhumvit.
De belangrijkste besluiten waren:
1. Goedkeuring begroting 2016-2017.
2. Benoeming van 2 leden van de verificatiecommissie.
3. Agendering toekomst De Tegel voor komende ALV.
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Bestuurssamenstelling:
Aan het begin van het verenigingsjaar:
Voorzitter:
Gregor Jansen
Secretaris:
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
Arie Bloed
Evenementencoördinator:
Vacature
Webmaster:
Martijn van der Heide (o.g.v. artikel 6 lid 3 van HHR) per 30 juli
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Vacature
De eindredactie van “De Tegel” was in dit jaar in handen van Henry in ’t Zandt, die geen zitting heeft in het
bestuur.
Op grond van artikel 6 lid 9 van het Huishoudelijk Reglement namen op 6 januari Gert Visser en op 3 februari
Margot van Lith tijdelijk in het bestuur plaats, waarna de bestuursfuncties als volgt waren verdeeld:
Voorzitter:
Gregor Jansen
Secretaris:
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
Arie Bloed
Evenementencoördinator:
Margot van Lith
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Gert Visser
In verband met zijn vertrek naar Nederland legde Gregor Jansen zijn bestuursfunctie neer per 20 augustus
2016.
Aan het eind van het verenigingsjaar:
Voorzitter:
Vacature
Secretaris:
Jaap van der Meulen
Penningmeester:
Marco Bos
Vice-voorzitter:
Arie Bloed
Evenementencoördinator:
Margot van Lith
Webmaster:
Martijn van der Heide
Ledenadministratie:
Sylvester van Welij
Sponsorcoördinator:
Gert Visser
De eindredactie van “De Tegel” Henry in ’t Zandt, die geen zitting heeft in het bestuur.
Het bestuur vergaderde op:
7 september, 21 september, 4 november, 2 december, 6 januari, 3 februari, 2 maart. 31 maart, 11 mei, 6 juli
en 16 augustus
Speerpunten van beleid:
In willekeurige volgorde werd veel aandacht besteed aan of behoorde tot de voornemens:
1. verbetering van de communicatie naar en met de leden via onze eigen communicatiemiddelen en
bijvoorbeeld middels Thailand Blog;
2. een verbreding van het activiteitenaanbod om meer (jongere) leden bij de NVT te betrekken;
3. de samenwerking met de zusterverenigingen in Hua Hin-Cha-am en Phatthaya;
4. een herziening van het Huishoudelijk Reglement;
5. de hoogte van de contributie, met als doel: niet hoger dan strikt genomen noodzakelijk is;
6. waardering voor de activeiten en hulp van vrijwilligers.
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Vrijwilligersbijeenkomst:
In dit jaar werd op 24 november voor het eerst de in de beleidsnotitie vastgelegde bijeenkomst met de vrijwilligers van het jaar 2014/2015 gehouden bij Hemingway’s, Sukhumvit Soi 14. Doel van de bijeenkomst was het
bedanken voor de inzet, nader onderling kennismaken en de uitwisseling van ideeën. Van de 26 vrijwilligers
waren er 7 verhinderd en namen uiteindelijk 16 aan deze geanimeerde en nuttige bijeenkomst deel.
Samenwerking met zusterverenigingen in Hua Hin-Cha-am en Pattaya:
Op 4 mei werd met NVT Pattaya een krans gelegd tijdens de dodenherdenking bij de ambassade in Bangkok.
Op 15 augustus werden de kransen op de 2 erevelden in Kanchanaburi gezamenlijk gelegd door de 3 verenigingen.
Vertegenwoordiging:
(Leden van) het bestuur vertegenwoordigde de NVT bij verschillende gelegenheden, zoals:
30 april
Koningsdag bij de ambassade
4 mei
Dodenherdenking bij de ambassade
15 augustus
Herdenking einde WO II in Azië op de erevelden in Kanchanaburi.
Communicatie:
1. Het NVT Magazine “De Tegel” verscheen in dit verslagjaar 3 maal
In januari verscheen een heel bijzondere uitgave naar aanleiding van het 75 jarig jubileum van de NVT,
maar zeker ook n.a.v. het 60-jarig bestaan van De Tegel als magazine van de NVT. Dit jubileumexemplaar
werd in aanwezigheid van leden en sponsors op 21 januari op de ambassade aangeboden aan de ambassadeur, Z.E. K.J. Hartogh.
Met dank aan de leden die dit jaar de taak van redacteur of anderszins op zich namen: Brendan Boots, Piet
van den Broek, Hans Geleijnse, Else Geraets, Paul van der Hijden, Jan Hoffman, Somkiat Klamtong, Athalie
de Koning, Eric Rosenbaum, Sylvester van Welij.
Zonder hun bijdragen is het uitgeven van dit fraaie communicatiemiddel niet mogelijk.
2. De Nieuwsbrief werd ook in dit verenigingsjaar weer in een hoge frequentie uitgegeven en met wisselend
nieuws over, voor en na evenementen, om de leden via dit middel meer bij de te houden en gehouden
activiteiten van de NVT te betrekken.
3. De Website werd als communicatiemiddel geoptimaliseerd, waardoor de leden en belangstellenden meer
informatie over de organisatie en activiteiten van de NVT konden terugvinden.
4. De Facebook pagina NVT werd in dit verslagjaar nog actiever ingezet om (de activiteiten van) de NVT onder de aandacht te brengen.
Het aantal “likes” bedroeg bij aanvang van het verslagjaar 441 en bij het afsluiten van het verslagjaar: 782
5. Thailand Blog werd regelmatig voorzien van nieuws over de activiteiten van de vereniging.
Sponsors:
In dit verslagjaar werd de NVT Bangkok rechtstreeks of bij activiteiten gesponsord door in alfabetische volgorde:
 AA verzekering Hua-Hin
 Asian Trails
 BB&L
 Bquik
 Caldic
 Casper Oplaat
 Coffee Group Asia Co, Ltd
 Faber flags
 Foremost
 Gevah Invest
 Chuchawal Royal Haskoning
 Heinkenen
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KIS International school
KLM
Mazars
Samitivej
Sheraton
Thai Garden
Unilever
Vischu
Vopak / Thai Tank Terminal
ZI-Argus

Ter versterking van de band met de NVT kregen de sponsors dit jaar het jaarverslag van de secretaris over het
jaar 2014-2015 toegezonden.
Activiteiten:
Algemeen:
Opening seizoen:
Jubileumfeest:

Paaseieren zoeken:
Vrijmarkt en boekenbeurs:

Bij de ambassade:
5 december:

21 januari:

30 april:
Ochtendontmoetingen:

`

30 oktober, Bangkok Betty (Holiday Inn Sukhumvit), 1 Sukhumvit Soi 22.
27 februari in het Royal Orchid Sheraton Hotel met als topartiest Paul de
Leeuw en vele anderen en met als hoofdsponsors: Mazars, Gevah Invest,
Friesland Campina, V-Quick, KIS International School, Unilever, BB&L,
Faber vlaggen, Caldic, ZI-Argus en Thai Tank Terminal.
27 maart bij en georganiseerd door de Belgian Club of Thailand (BCT),
waarbij ca. 40% van de deelnemers (kinderen van) NVT-leden.
30 april in de ochtenduren tijdens het Koningsfeest in de tuin van de
ambassade.

Sint Nicolaas, met een woord van dank voor de organisatie aan de vele
vrijwiligers in de volgende rollen: Sinterklaas comité Gregor Jansen,
Yvonne Meyer, Irthe Schurink, Lucie Horn; Sint George Sindram; Pieten
Ton Schreurs, Maud Dupuis, Alanya Melissa Bos, Willem de Vries, Henk de
Vries, Dick de Koning, Pieten schmink Ingrid Fleuren, Audrey Everts, Caroline Abrahams; Geluid+Piano Eric Rosenbaum, Paul van der Hijden; Spelletjes Irene Dousi, Rene van Dijke; Kinderdans Jolanda Hofman Helpers
Joan Fleuren, Bep Fleuren, Lizette van Bergen, Emilie Huisman; Achter de
schermen Janneke Ariesen-Van Vegten, Margot van Lith.
Aanbieding van het eerste exemplaar van de Jubileumtegel aan de ambassadeur Z.E. K.J. Hartogh, in aanwezigheid van leden en sponsors van de
NVT, opgeluisterd met pianomuziek door Paul van der Hijden en Piet van
den Broek.
Vrijmarkt en boekenbeurs.
11 november (De ambassadeur Karel Hartogh en zijn echtgenote Maddy
Smeets lieten zich ondervragen door de aanwezigen);
12 januari (George Sindram omtrent de Chinese filosofie van de I Tjing
zowel theorie als praktijk);
22 maart (Dick Zeilstra over alternatieve geneeskunde, met als titel: Het
kusje van mama, een krachtig placebo).

Voor de organisatie van deze ochtenden een speciaal woord van dank aan
de ambassadeur en namens de NVT: Lucie Horn als organisator en Henry
in ’t Zandt voor de gehouden interviews.
Ontmoetingsavonden:
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DET5, Sukhumvit, Soi 8:

Derde donderdag:

Vrijmibo (Vrijdagmiddagborrel)
Bangkok Betty
(Holiday Inn Sukhumvit),
1 Sukhumvit Soi 22

3 september, 8 oktober (Leidens ontzet met haring en hutspot en in
aanwezigheid van de ambassadeur Z.E. K.J. Hartogh), 5 november, 3
december, 7 januari, 4 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli en 4
augustus.
Deze avonden konden zich telkenmale verheugen op de sponsoring door
FarmFrites (tot 2016) en Heineken (tot maart 2016).
17 september: Indonesisch restaurant Rasa Khas, 86/2 Sukhumvit Soi 23,
14 oktober: (woensdag) in aansluiting ALV bij DET5, Sukhumvit Soi 8.
17 december: Indonesisch restaurant Rasa Khas, 86/2 Sukhumvit Soi 23.
22 januari: Naga Café, 170/6-7 Soi Suan Phlu, South Sathorn Road.

Nieuw initiarief, voor leden maar speciaal voor expats en jonge leden.
30 oktober, 20 november, 29 januari, met dank aan de sponsor.

Door leden georganiseerde ontmoetingen:
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).
Velen genoten van een of meerdere door de NVT geboden activiteiten:
312 eerste donderdag (12x)
37 derde donderdag (3x)
63 vrijmibo (3x)
121 koffieochtend (4x)
239 jubileumfeest
306 sinterklaas
169 vrijmarkt
-----1247 totaal, waarvan circa 650 verschillende personen.
Hierbij zijn niet meegerekend de ledenvergaderingen, paaseieren zoeken bij de Belgian Club of Thailand (BCT)
en de vrijwilligers-bijeenkomst (16 deelnemers).
Drie slotwoorden tot dank:
Ambassade:
Het bestuur wil aan het eind van dit verslag gaarne zijn dank uitspreken voor de samenwerking met de ambassade, de ambassadeur en zijn gehele staf.
Belgian Club of Thailand (BCT):
Voor het voor de NVT-leden openstellen van het door haar georganiseerde “Paaseieren zoeken”.
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: Ook in dit verslagjaar waarlijk een vereniging voor en door leden.
Chok Chai, 9 september 2016.
Jaap P. van der Meulen, secretaris.
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