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Jaarverslag Nederlandse Vereniging Thailand, afdeling Pattaya 

1 januari 2022 t/m 31 december 2022 

 

In dit jaarverslag wordt teruggeblikt naar het afgelopen jaar 2022.  

 

R.I.P.  
 
Afgelopen jaar hebben wij, door overlijden, afscheid moeten nemen van: 
Marinus Huige, Ria van Zanten en Annie Dijkstra, Marinus van ’t Hof. 

 

Samenstelling Evenementencommissie  

Voorzitter evenementencommissie   Annalies Lutjen 
Penningmeester    Annalies Lutjen 
Secretaris     Peter Bruinewoud 
Lid      Diny van Dieten 
Lid       Sieb Elzing 
 

 

 

 



Nederlandse Vereniging Thailand Pattaya 
 2 

 

Vergaderingen  

 Vergaderingen Evenementencommissie 
Regelmatig vindt overleg plaatst.  

 
 Algemene ledenvergadering 

Via de nieuwsbrief krijgen de leden de mogelijkheden het jaarverslag en het financieel 
jaarverslag 2022 te lezen en hierover vragen te stellen. 
Tijdens de maandborrel op 26 januari 2023 is het mogelijk in te gaan op gestelde 
vragen. Vragen kunnen vooraf via de e-mail worden ingediend. 
 
De financiën werden gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Marc Pulles en 
Peter Schreurs, en werden goedgekeurd. 

  

Het afgelopen jaar  

 

 
Het afgelopen jaar heeft de commissie hard gewerkt om de vereniging optimaal te leiden. 
We hebben dit gedaan door: 
 
 

 

 
 
Meer leden te werven. 
 

 

 
Het intensief beheren van onze Facebookpagina.   

 

 
 

 
Onze activiteiten te vermelden op Thailandblog. 

 

 
 

 
Regelmatig verzorgen van onze nieuwsbrief. 
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Ledenbestand 

 
 
Het aantal betalende leden is afgelopen jaar toegenomen  
 
In 2021 hadden we 92 leden betalende leden en in 2022 114 leden.  
We hebben in 2022 14 nieuwe leden mogen begroeten. 
 
De toename van het aantal betalende leden is uiteraard toegenomen door de komst van nieuwe 
leden, maar ook omdat afgelopen jaar meer leden de mogelijkheid hadden weer naar Thailand 
te komen en hun contributie te betalen. 

 

Lief en Leed Commissie  

Deze commissie bestaat uit Diny van Dieten en Peter Bruinewoud.  

Zij bezoeken, indien gewenst, mensen thuis of in het ziekenhuis op bij ziekte of ander ongemak. 

 

Samenwerking met zustervereniging NVT Bangkok en Hua Hin 

 
Daar waar mogelijk proberen wij onze krachten te bundelen en bepaalde activiteiten samen te 
doen.  

 Op 4 mei werd samen met NVT Bangkok en Hua Hin/Cha-am een krans gelegd tijdens 
de dodenherdenking bij de ambassade in Bangkok.  

 Op 15 augustus vond in Kanchanaburi de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats ter 
nagedachtenis van de Nederlandse slachtoffers bij de aanleg van de Birma Siam 
spoorlijn. Namens de 3 verenigingen werden kransen op de 2 erevelden gelegd. 

 Jaarlijkse autorally in Hua Hin en Pattaya. 
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Evenementen 2022  

Onderstaande evenementen zijn door de commissie met veel succes georganiseerd: 

 

 

 
Nieuwjaarsborrel bij Tulip 
House op 9 januari 2022. 

 

 
Koningsdag bij Cowboy 
Resort op 27 april 2022. 

 
 

 
De Autorally 19 februari 
2022.  

 

 

 
Hapjesavond bij Tulip 
House op 27 oktober 
2022. 
 

 

 
Bingo, bij Tulip House op 
11 april 2022 

 

 
Sinterklaas, Fondue 
avond, bij Tulip House op 
24 november 2022. 

.  

 
Fijn banketbakkers 
cursus in Pattaya. 

 

 
Kerstbuffet, bij Poseidon 
Wine Cellar op 20 
december 2022. 
 

. 

 

 
Maandborrels bij Tulip 
House en Den Herbergh 

 

 
Ook de eet club is weer 
regelmatig bij elkaar 
gekomen en wordt 
georganiseerd door Han 
Zwiers. 
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Sponsors      

      
        

Onze evenementen zijn mede mogelijk door onze sponsoren, zie onderstaand in alfabetische 
volgorde. Waarvoor onze HARTELIJKE DANK. 

    
- AA Insurance Brokers  
- Poseidon’s Wine Cellar    
- Thailandblog   
- Typisch Thailand 
- Tulip House 
- Yumi Stroopwafel 
- Windmill Bakery 

 
Financieel jaarverslag 

 
Het financieel jaarverslag inclusief toelichting wordt vermeld in de nieuwsbrief.  

De kascommissie: Marc Pulles en Peter Schreurs waren bereid de financiën te controleren en 
hebben deze goedgekeurd. 

 

De toekomst 
 

  
 Zorg dragen voor het voortbestaan van de vereniging. 
 Blijven werken aan het krijgen van meer leden. 
 Leuke evenementen organiseren.  

 
De Evenementencommissie 
Januari 2023 


