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Jaarverslag NVT-seizoen 2018- 2019  

Inleiding 

Ook dit jaar organiseerde de NVT weer een grote variëteit aan activiteiten voor en door 

onze leden. 

Bestuur 

Halverwege het jaar vond een bestuurswisseling plaats. Na jarenlang voor de 

vereniging te hebben gewerkt als achtereenvolgens secretaris, waarnemend voorzitter, 

voorzitter, sponsorcoördinator en evenementencoördinator ad interim, besloot Jaap van 

der Meulen zijn functies neer te leggen en zijn energie op andere zaken te richten. Het 

bestuur en de adviseurs bedanken hem voor zijn grote inzet. 

Arie Bloed, tot dat moment adviseur, werd voorzitter ad interim. 

Paul van der Hijden, ook adviseur, werd tijdelijk secretaris. 

Martijn van der Heide vertrok als webmaster om meer tijd voor zijn familie en drukke 

baan te hebben. 

Sylvester van Welij bleef ledenadministrateur en ging samen met Dick Zeilstra de 

website en de nieuwsbrief verzorgen. 

Dick Zeilstra had al eerder de facto het penningmeesterschap overgenomen van Marco 

Bos. 

Eric Rosenbaum kwam het bestuur versterken als adviseur. 

Financiële situatie 

Op 1 september droeg Marco Bos, penningmeester, het penningmeesterschap over 

aan Dick Zeilstra. Helaas met een valse start omdat van het vermogen van de NVT een 

bedrag van THB 117.535 niet werd overgemaakt. Dat is nog steeds niet gebeurd en het 

is de vraag of het geld ooit terugkomt waar het hoort. 

Ondanks deze tegenslag is het jaar in financieel opzicht verder goed verlopen en is er 

genoeg geld in kas om ook het komende jaar weer allerlei leuke en interessante 

activiteiten te ondernemen. 

De exacte gegevens en alle cijfers vindt u in het aparte financiële verslag. 

Sponsors 

Veel dank zijn wij ook afgelopen jaar weer verschuldigd aan onze sponsoren. Zij 

hebben het in belangrijke mate mogelijk gemaakt de activiteiten te laten plaatsvinden. 



We danken: platina B-Quik, goud KIS International school, brons AA Insurance, BB&L 

Car Rental, Vischu.com, en de 3 October Vereeniging. 

We danken daarnaast ook de bonussponsors: Recreational Bangkok Biking, Spirit 

Cinevideo, TaalCom, Choco Melt, Wine Love Bangkok, Bistro33, The Hangover. 

En “last but not least”, hoewel geen sponsor in eigenlijke zin, willen wij de 

ambassadeur, Z.E. Cees Rade en al zijn medewerkers hier hartelijk dank zeggen voor 

alle ondersteuning en facilitering van vele NVT activiteiten. 

Ledenadministratie 

Gedurende dit seizoen meldden zich 46 nieuwe leden aan. Daarentegen zegden 73 

leden hun lidmaatschap op en lieten er 49 het afweten bij de betaling. De NVT 

beëindigde het sponsorlidmaatschap waarmee de telling met 16 daalde. 

leden categorie start 
seizoen 

einde 
seizoen 

 senior 80 73 

 middelbaar 177 131 

 junior 81 57 

totaal  338 261 

Activiteiten in dit verenigingsjaar 

In totaal bezochten 576 unieke bezoekers een of meer van onze activiteiten. Daarvan 

waren er slechts 169 lid van de vereniging (29%) 

Samen bezochten deze personen 1068 keer een activiteit, waarvan 583 als lid (55%) 

verdeeld als volgt. 

activiteit aantal 
keren 

totaal aantal 
bezoeken 

sinterklaas 1x 296 

borrel (1e en 3e donderdag) 18x 271 

theater (Leon van der Zanden, "Beethoven") 2x 134 

vrijmarkt 1x 132 

sociëteit NVT Zeezicht 14x 69 

buffet (open, sluit seizoen) 2x 65 

koffieochtend 2x 53 

film 3x 19 

autorace 1x 18 

museum 1x 11 

 

 



Een goed begin is het halve werk 

Het verenigingsjaar 2018- 2019 werd geopend met ons openingsbuffet/ BBQ in Bistro 

33 op 29 september 2018. 

Vrijwilligersavond 

Ook dit seizoen hebben we op 10 oktober de vele vrijwilligers, die ons helpen bij al de 

activiteiten, bedankt tijdens onze vrijwilligersavond. 

Algemene Ledenvergadering 

Het Bestuur legde verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering op 31 

oktober 2018   

Borrelavonden 

De locatie Captains Pub in Sukhumvit 29 verloor in korte tijd haar twee Nederlandse 

uitbaters en mede daarom koos het bestuur ervoor terug te keren naar onze oude 

locatie Det 5 aan de Sukhumvit soi 8. 

Iedere eerste donderdag van de maand en vanaf april ook iedere derde dinsdag, 

worden in Det5 de NVT borrelavonden gehouden. 

Koffieochtend 

Op 8 november 2018 hield ons lid Henriette Jansen een voordracht over de 

vrouwenemancipatie in deze Zuid-Oost Aziatische regio. 

Op 30 mei 2019 organiseerden we met ondersteuning van de ambassadeur en zijn 

vrouw in de Residentie een bijeenkomst over Grandpa Urban farming. 

Optredens 

Op 8 februari trad de Nederlandse cabaretier Leon van der Zande op in de tuin van de 

ambassade. Er waren ruim 100 bezoekers. 

Op 21 februari werd in samenwerking met de NTCC een optreden van de Biggles Big 

Band verzorgd. 

Op 11 maart werd in de Residentie een voorstelling gehouden rond Beethoven en zijn 

vrouwen met aan de piano Regina Albrink en Klaas Hofstra in de rol van Beethoven 

Op 22 juli werd een Euphonium en Piano recital georganiseerd in de Residentie. 

Voor de jongste leden 

Op 5 december werd als gewoonlijk Sinterklaas ontvangen in de tuin van de Residentie 

aan de Wireless road. Ruim 300 personen (waarvan overigens drie kwart geen lid) 

genoten van deze dag. 



De Vrijmarkt vond op 27 april plaats.  

 

 

Herdenken en gedenken 

Vanwege de Kroningsfestiviteiten op 4 mei vond de jaarlijkse Dodenherdenking plaats 

op 3 mei in de tuin van de Residentie.  

Op 15 augustus 2019 nam de NVT deel aan de jaarlijkse herdenking van het einde van 

de Tweede Wereldoorlog in Kanchanaburi. 

Diverse activiteiten 

De Museumgroep 

Dit is een groeiende Facebookgroep van leden en belangstellenden die samen, soms 

onder leiding van een deskundig lid, musea en tentoonstellingen bezoekt.  

De Filmgroep  

Een groepje filmliefhebbers heeft met wisselend succes films gedraaid voor 

belangstellenden. Toen de groep haar activiteiten neerlegde vond men het toch 

plezierig om elkaar nog regelmatig te ontmoeten. Hieruit is in feite de uiteindelijk derde 

dinsdag borrelavond ontstaan.  

Bezoek racecircuit Buriram 

Op 26 oktober 2018 werden vele autoliefhebbers weer welkom geheten op het circuit in 

Buriram 

Sociëteit Zeezicht 

Een tweetal leden is, met steun van de NVT, een ontmoetingsgroep gestart. In 

wisselende samenstelling komen zo’n 16 NVT leden en niet-leden driewekelijks 

overdag bijeen voor korte excursies in groter Bangkok of voor een koffieontmoeting in 

Det5 of bij een van de deelnemers. 

- eerste bijeenkomst captains pub 16 oktober 2018 

- kaas/wijn proeverij in wijnkelder Hotel Mermaid  13 november 2018 

- met de purple metrolijn naar Central Westgate (met IKEA) 4 december 2018 

- met de Saen Saep boot naar The Mall Bangkapi 15 januari 2019 

- wandeling van Witthayu maar Benjakittipark op 5 februari 2019 

- 3 religies tour Yannawa  19 maart 2019 

- bezoek Rafaelle en Samrong  tempel/markt 9 april 2019 

- met de boot naar Nonthaburi 21 mei 2019 

- tentoonstelling van Monet tot Kandinsky 11 juni 2019 

- landzicht Sala Sukjai 23 juli 2019 



- nieuwe MRT stations eten Chinatown 13 augustus 2019 

- Siam museum 3 september 2019 

- gepland: Grandpa’s Urban Farm 25 september 2019 

 

Commissie Lief en Leed 

Ook dit jaar zijn enkele leden bezocht door de vrijwilligers van deze commissie naar 
aanleiding van verdrietige of vreugdevolle omstandigheden. 

Eind goed al goed 

Het verenigingsjaar 2018 – 2019 werd op 1 juni afgesloten met een buffet in Bistro 33. 


