Jaarverslag Bestuur NVT Bangkok
2019 -2020
Bestuur
Dit jaar kregen we bij de aanvang van het verenigingsjaar voor de tweede
keer in het 79-jarig bestaan van de Vereniging een vrouwelijke voorzitter:
Bep Fleuren – Lucassen.
De overige bestuursleden dit jaar waren:
•
•
•
•
•
•

Arie Bloed vice voorzitter,
Paul van der Hijden, secretaris,
Dick Zeilstra, penningmeester en webmaster,
Sylvester van Welij, ledenadministrator en webmaster,
Feel Surattanayothin, algemeen bestuurslid,
Eric Rosenbaum, adviseur.

Ledenadministratie
Gedurende dit seizoen meldden zich 62 nieuwe leden aan. Daarentegen zegden 33
leden hun lidmaatschap op en lieten er 53 het afweten bij de betaling.
leden Categorie
start seizoen einde seizoen
Senior
73
58
Middelbaar
131
118
Junior
57
61
totaal
261
237
Activiteiten
In totaal bezochten 428 unieke bezoekers een of meer van onze activiteiten. Daarvan
waren er slechts 123 lid van de vereniging (29%), en 305 was geen lid (71%).
Samen bezochten deze personen 783 keer een activiteit, verdeeld als volgt.
activiteit

aantal keren totaal aantal
bezoeken
sinterklaas
1x
278
borrel (1e en 3e donderdag)
19x
244
theater (Karin Bloemen)
1x
106
sociëteit zeezicht
11x
86
buffet open seizoen
1x
23
koffieochtend
2x
46
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 31 oktober 2020.

Hoewel dit jaar onze activiteiten ook bepaald werden door de maatregelen
rond Corona of Covid-19, begonnen we - ons daarvan nog niet bewust - met
een grootse voorstelling op 1 november door Karin Bloemen in de tuin van
de Residentie.
Op 26 november 2019 vertelde Edwin Wiek tijdens een koffieochtend in de
residentie over zijn ervaringen en de problemen die hij ondervindt bij het
beschermen van wilde diersoorten.
De jaarlijkse Sinterklaasviering op 5 december werd in de steigers gezet,
ditmaal door een groep enthousiaste niet-leden. Hoewel het feest met o.a.
de wandelende Thaise muzikanten voor de jeugd weer geslaagd was, hebben
we besloten de organisatie toch meer in eigen hand te gaan houden met
name voor de herkenbaarheid van onze vereniging en de
verantwoordelijkheden.
Rond de jaarwisseling vierden we het nieuwe jaar met oliebollen.
Tijdens een tweede koffieochtend in de gastvrije residentie op 30 januari
2020 was het thema de voettocht van een tweetal militairen die de Birma
spoorlijn langs wandelden in en rond Kanchanaburi om zo aandacht te
vragen voor allen die zijn gevallen tijdens oorlogsactiviteiten.
Op 19 februari hebben we een avond georganiseerd voor onze lidvrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet voor onze NVT.
En dan kondigt de Thaise regering, ter beteugeling van de Covid-19
uitbraak, een noodwet af op 25 maart. In het begin werd een avondklok
ingesteld en de entertainmentindustrie waaronder de cafés en restaurants
werden gesloten.
Voor ons had dit tot onmiddellijk gevolg dat onze maandelijkse eerste
donderdag borrel en derde dinsdag borrel niet meer bij Det 5 georganiseerd
konden worden, dus gingen we virtueel op Skype elkaar ontmoeten.
Ook het bestuur vergaderde vanaf die tijd enige maanden online.
Gedurende een aantal maanden zouden allerlei geplande activiteiten niet
uitgevoerd kunnen worden zoals de viering van Koningsdag, de Vrijmarkt,
Koffieochtenden, en uitstapjes van Zeezicht.
Als ondersteunend alternatief werd er een NVT Vriendenkringgroep binnen
Whatsapp opgezet.
Aan de dodenherdenking op 4 mei in de tuin van de Residentie werd door
een delegatie van ons bestuur deelgenomen.
Er waren echter nog een aantal andere activiteiten die gewoon doorgang
vonden:

Eén à tweewekelijks verscheen er een NVT Nieuwsbrief,
de NVT Facebook pagina’s werden bijgehouden,
de NVT Website werd geactualiseerd.
Indien noodzakelijk of gewenst was er overleg met Ambassade, NTCC en
Thailand Zakelijk.
de Lief en Leed Commissie deed haar werk op de achtergrond,
de Seizoen afsluitende BBQ werd voorbereid,
de Algemene Ledenvergadering werd gepland
De viering van het 80 jarig bestaan van de NVT Bangkok in 2021 werd
voorbereid.
Vanaf juni 2020 konden we onze vergaderingen weer maandelijks in Det 5
organiseren. Ook onze borrelavonden gingen weer van start.
Op 15 augustus namen we als vereniging weer deel aan de dit keer
75e herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in
Kanchanaburi. Namens de NVT werd er op deze drukke bijeenkomst, met
ook dit jaar veel andere geallieerden, kransen gelegd op de twee
begraafplaatsen aldaar.
NVT Zeezicht
Zeezicht heeft vanaf het begin van het verenigingsjaar driewekelijks tot aan
de uitbraak Covid-19 achtereenvolgens de vissershaven van Maha Chai
bezocht per trein, samen met de Koffieochtend organisatie Edwin Wiek
uitgenodigd, vanaf Bang Wa een boottocht met hindernissen gemaakt, maar
dit afgeblust met een lunch in The Old Siam, Lhong 1919 openlucht werf en
museum aan de rivier bezocht, het Bangkokian museum bezocht aan de
Charung Krung en gegeten bij de hotelschool Vatel, het Bimukstan historisch
museum bij het Siriraj hospital bezocht, een klongtocht boottrip naar Tempel
bij en Central Bang Kapi gemaakt en de klong Phra Kanong
bevaren.
Toen lag alles stil vanwege Covid-19 maatregelen, maar op 14 juli
startten de Zeezicht activiteiten weer met de altijd geliefde lunch in
Nonthaburi: heen reisden we met de nieuwe airco rode vlag boot en terug
grotendeels met de MRT vanaf Bang Pho. De nieuwe tuinbrug, de nabije
tempel Prayurawongsawat Worawihan en de Portugese wijk werden bezocht
en eind augustus de multimediale Vincent van Gogh tentoonstelling.
De seizoen afsluitende barbecue kon dit jaar geen doorgang vinden vanwege
Covid-19 restricties in Thailand.

