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Jaarverslag NVT-seizoen 2021-2022 

Overzicht 

Vanwege de Thaise overheidsmaatregelen in een poging de gevolgen van Covid-19 te 

beteugelen, hebben we gedurende vele maandelijkse vergaderingen in dit 

verenigingsjaar vergaderd per Zoom. 

In verband met minder activiteiten in het vorige verenigingsjaar door de Covid-19, hebben 

de leden voor dit jaar een korting op hun lidmaatschapsgeld gekregen. 

We hebben een enquête uitgestuurd naar de leden. De leden willen o.a. het Groot Dictee 

terug, meer excursies, thema-avonden , liefdadigheidsactiviteiten, mogelijk film, dagtrips 

naar musea of historische plekken, zo nu en dan een vrijdagmiddagborrel, meer 

sportactiviteiten, wijnproeverijen... Ideeën genoeg, maar weinig betrokken vrijwilligers om 

het mede te organiseren helaas. 

In samenwerking met de 3 October Vereeniging werd het Leidens Ontzet gevierd. 

Wij hebben de viering van ons 80-jarig jubileum onder de naam Garden Jubileumfeest 

gevierd in samenwerking met de NTCC en Thailand Zakelijk. 

Tijdens een koffieochtend in de residentie hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe 

ambassadeur Remco van Wijngaarden en zijn echtgenoot. 

Via de NVT Nieuwsbrief, Website en onze FaceBookpagina werden dit verenigingsjaar 

onze activiteiten wereldkundig gemaakt. 

Dit verenigingsjaar werd Sinterklaas verwelkomd door 204 kinderen en ouders in de tuin 

van de residentie op 4 december. 

Waar mogelijk werken we samen en publiceren we activiteiten van onze zuster NVT 

organisaties in Hua Hin/Cha-Am en Pattaya (autorally en kranslegging Kanchanaburi). 

We werkten ook met NTCC samen in het vermelden van vaccinatierondes in 

ziekenhuizen. 

Onze geplande Kerstbrunch trok onvoldoende deelnemers. 

Onze oud penningmeester Marco is nog zijn schuld aan ons aan het terugbetalen. 

De Olympische Spelen werden deels bekeken in samenwerking met hotel Hyatt op hun 

dakterras via een groot scherm. 

We hebben voldoende kandidaat sprekers voor een thema-koffieochtend op de 

residentie, maar beperkte aanwezigentoegang ivm Covid 19, maakte dat vele 

koffieochtenden niet of nog niet gepland konden worden. 

Koningsdagfeest en de Vrijmarkt werden ook dit jaar door ons georganiseerd. 



We hebben de Dodenherdenking bij de Erevelden in Kanchanaburi op 4 mei bezocht en 

namens de NVT’s kransen gelegd. 

Ook dit jaar werd weer een online Bijzondere Algemene Ledenvergadering georganiseerd 

waarin de begroting voor het volgende jaar werd vastgesteld. 

Zeezicht organiseerde dit jaar dagexcursies naar: MOCA, Golden Line BTS en Princes 

Mother Park; met de boot en MRT naar Nonthaburi lunchen aan de rivier; Wat Phitchaya 

Yatikaram Worawahin in Thonburi, Tsai Eatery en Grandparents House; Khlong Saen 

Saep tot Saphan Phanfa Wat Saket en Asean Museum; toeristenarm Ko Kret en lunch in 

Rongsi Studio; Benchakitti forest park; Hiddenwoods nabij Bang Na; uitwaaien aan boord 

en Nonthaburi; Maha Chai; Saen Saep kanaal elektrische boten en Siritai park; Tempel 

met David Beckham;  het koninklijk Thaise luchtmacht museum; we organiseerden onze 

50e Zeezicht met Zeezicht in Samut Prakan. 

Bestuur 

De volgende personen hebben deel uitgemaakt van het bestuur: 

Bep Fleuren-Lucassen, voorzitter 

Eric Rosenbaum, vicevoorzitter, redacteur 

Nicole Hammer-Beelen, penningmeester (deels) 

Lieuwe Mulder, penningmeester (deels) 

Paul van der Hijden, secretaris 

Chulalak “Feel” Surattanayothin, ledenadministrateur 

Alwin van Es, sponsorcoördinator (deels) 

Willem Pentermann, evenementencoördinator (deels) 

Sylvester van Welij, webmaster 

Als adviseur stond Arie Bloed het bestuur bij. 

Financiële situatie 

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

Sponsors 

De sponsoring was dit jaar matig, maar er gloort hoop voor het nieuwe seizoen. De enige 

financiële sponsor was GevaH Invest, die we daarvoor dankzeggen. Heineken heeft bier 

verstrekt. Suniture leende ons tuinmeubilair. Wij danken ook de ambassade voor het ter 

beschikking stellen van de residentie en tuin voor diverse activiteiten. De 3 October 

Vereeniging betaalde de haringen voor de viering van Leidens Onzet. 

Ledenadministratie 

Ondanks de nog steeds moeilijke Covid-19 tijden is het ledental is weer iets gestegen. 



leden categorie start 
seizoen 

einde 
seizoen 

 senior 57 68 

 middelbaar 105 113 

 junior 47 55 

totaal  209 236 

 

Activiteiten in dit verenigingsjaar 

In totaal waren er 1345 bezoekers bij de NVT activiteiten. Daarvan waren er slechts 478 

door leden van de vereniging (36%), en 600 (45%) door niet-leden en in 267 gevallen 

(20%) was de lidstatus niet bekend. Deze bezoeken waren verdeeld als volgt: 

activiteit aantal 
keren 

totaal aantal 
bezoeken 

feest jubileum 1x 321 

borrel (1e en 3e donderdag) 24x 261 

vrijmarkt 1x 244 

sinterklaas 1x 204 

feest oranje 1x 139 

zeezicht 12x 82 

koffieochtend 3x 71 

sport kijken 2x 23 

totaal 12x 1345 

 

Algemene Ledenvergadering 

Het Bestuur legde verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering op 27 

oktober 2021. 


