Jaarverslag Nederlandse Vereniging Thailand, afdeling Pattaya
1 januari 2020 t/m 31 december 2020
In dit jaarverslag wordt teruggeblikt naar het afgelopen jaar dat liep van 1 januari 2020 t/m 31
december 2020. Helaas is het jaar door Covid-19 anders gelopen dan voorgaande jaren.
Gezien de restricties om naar Thailand te komen was het voor veel leden helaas niet mogelijk om te
komen.

R.I.P.
Afgelopen jaar hebben wij, door overlijden, afscheid moeten nemen van Jos Wegner en de zoon van
Tommy van de Most, Timothy.

Samenstelling Evenementencommissie
Voorzitter evenementencommissie
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid

Annalies Lutjen
Annalies Lutjen
Peter Bruinewoud
Diny van Dieten
Sieb Elzinga

Tijdens de vorige Algemene Leden vergadering hadden wij voorgesteld om als commissie verder te
gaan. Er is ons toen gevraagd om toch over de functies binnen de commissie na te denken.
Bovenstaand kunt u zien hoe wij afgelopen jaar hebben gewerkt.
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Vergaderingen
•

Vergaderingen Evenementencommissie

Doordat 2020 door Corona een heel ander jaar is geworden hebben wij slechts 5 vergaderingen gehad.
•

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 29 januari 2020 bij Fifth Jomtien.
Er waren ongeveer 30 leden aanwezig.
Tijdens dit overleg zijn de wijziging van het bestuur besproken en is het reglement aangepast.
Het reglement is akkoord bevonden.
Samenstelling van de commissie is bekrachtigd met dien verstande dat gevraagd is of wij toch willen
nadenken over functies binnen de commissie.

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

Door meer leden te werven.

Het intensief beheren van onze Facebookpagina.

Onze activiteiten te vermelden op Thailandblog.

Het actief benaderen van adverteerders.

Heeft de vereniging geholpen bij het uitdelen van de
voedselpakketten in Pattaya, bij Tulip House. Diverse leden
hebben hiervoor geld gedoneerd.
Verder hebben wij de Human Help Foundation ondersteund met
donaties. Ook hiervoor hebben enkele leden geld gedoneerd.
Hartelijk dank aan de leden die bijgedragen hebben aan de
donaties.
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Met opmerkingen [AL1]:

Ledenbestand

Het aantal leden is afgelopen jaar helaas iets afgenomen. Normaal gesproken betalen veel leden
tijdens de evenementen en met name Koningsdag is een van die evenementen. Helaas zijn afgelopen
jaar door Corona een aantal evenementen, waaronder Koningsdag, niet doorgegaan.
In 2019 waren er 132 leden en in 2020 124 leden.

Samenwerking met zustervereniging in 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.

Lief en Leed Commissie

Deze commissie bestaat uit Diny van Dieten en Peter
Bruinewoud.
Zij bezoeken, indien gewenst, mensen thuis of in het
ziekenhuis bij ziekte of ander ongemak.

Onderstaande evenementen zijn door de commissie met veel succes georganiseerd in samenwerking
met vrijwilligers.

Nieuwjaarsborrel

Maandborrels

Autorally

Bij Tulip House

Bij Pizza House, Den
Herbergh, Ons
Moeder of bij Tulip
House

Samen met Tulip
House

11 januari 2020

VERVALLEN

18 januari 2020
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Quiz

Sinterklaas

. Kerst

Bij Tulip House

Tulip House

Bij Poseidon Wine
Cellar

14 oktober 2020

26 november 2020.

18 november 2020

.

Er zijn ook vrijwilligers die activiteiten/evenementen organiseren, zoals:
Eetclub:
Han Kloek.
Helaas is de eetclub afgelopen jaar slechts éénmaal bij elkaar kunnen komen.

Aan alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt leuke evenementen te organiseren hartelijk
dank.

Sponsors

Onze evenementen zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors, zie onderstaand in alfabetische
volgorde. Waarvoor onze HARTELIJKE DANK.
- Ons Moeder
- Poseidon’s Wine Cellar
- Thailandblog
- Typisch Thailand
- Tulip House
- Suniture
- D’Ollivier (inmiddels helaas gesloten)
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Adverteerders

Ook onze adverteerders willen wij hartelijk bedanken,

Onderstaand onze adverteerders in alfabetische volgorde:
 AA Insurance
 Euro TV
 De Drie Olifanten
 Marty Duijts
 The DIFF

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag inclusief toelichting staat op de website en wordt in de nieuwsbrief vermeld.
De kascommissie: Marc Pullens en Aad Smit waren bereid de kas te controleren.
Helaas is Aad niet in Thailand en is de kas gecontroleerd door Marc en Kees Bot. De kascommissie
heeft op 4 februari 2021 de kas gecontroleerd en de financiën zijn goedgekeurd.

De toekomst





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

De Evenementencommissie
29 januari 2021
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