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1). Voorwoord.

     

De leden en het  bestuur van de NVTHC kunnen terugzien op een goed en stabiel verenigingsjaar 

2019. Het ledenbestand is toegenomen tot 92 leden, dit is wel nog steeds laag gezien het aantal in 

Hua Hin en Chaam wonende Nederlanders maar het is niet anders.

Ook dit jaar hebben we een aantal succesvolle evenementen weten te organiseren waarbij de avond 

met ‘ Rick the Singer’ , Sinterklaas, de samenwerking voor de opening van Bewell in Hua Hin   en het 

recente diner dansant eruit springen. 

Dit soort evenementen vormen een belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van een Nederlandse

Vereniging. Als er gezelligheid is dan komt men met meer plezier naar de maandelijkse 

bijeenkomsten. O.a. door die maandelijkse bijeenkomsten blijkt dat de leden veel meer 

gemeenschappelijk hebben dan alleen maar de Nederlandse nationaliteit. Al snel blijkt dat vele 

aanwezigen vergelijkbare onzekerheden / problemen / interesses hebben en dat uitwisselen van 

informatie met anderen, die eenzelfde achtergrond en wijze van denken hebben, heel waardevol is. 

Ook voor de Thaise partners is dit een belangrijk uitgangspunt blijkt telkens weer. 

Tenslotte zijn er natuurlijk de onmisbare vrijwilligers, dit jaar waren er helaas niet zoveel maar het 

bestuur wil graag dank brengen aan onze trouwe fotografen Ad en Nellie die ons ook dit jaar weer 

enorm hebben geholpen met het vastleggen van de vele leuke momenten.
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2). Inleiding:

Na de ALV in januari startte het herkozen zittende  bestuur, bestaande uit:

 

Vlnr

Eric Hulst Evenementen Coordinator; Hans Bos Secretaris en Vice Voorzitter; Do van Drunen Voorzitter;  
Thomas Voerman Penningmeester

.
Het bestuur heeft besloten door te gaan omdat ze het ‘gewoon leuk’ vinden om dit werk te doen 

voor de land genoten en partners. Wel is ook dit jaar weer gebleken dat er enorm veel tijd gaat zitten

in het ‘draaiende’ houden van de activiteiten.

Met dit beschrijvend verslag en de financiële verantwoording dat u hierbij aangeboden wordt, sluiten

we het seizoen 2019 af en gaan we gezamenlijk op naar het seizoen 2020 waarvoor de 

voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn. Het komend jaar zal het huidig bestuur zich volledig 

herkiesbaar stellen voor de periode van een jaar. 

Door “zuinig” te leven in het verenigings jaar 2019, was de kaspositie prima. Alhoewel de werkelijke 

uitgaven in het afgelopen verenigingsjaar redelijk overeen zijn gekomen met de geprognotiseerde 

uitgaven , is de kaspositie behoorlijk beter (zie de financiële paragraaf)

 Het aantal betalende leden was in het afgelopen verenigingsjaar 91, hetgeen iets meer is dan het 

jaar 2018 maar nog steeds veel te weinig  gezien het grote aantal NL’ers die leven in Cha am Hua Hin 

Gemiddeld bezochten ruim 35 leden de maandelijkse bijeenkomst.

Ook is het goed te zien dat los van de NVTHC of juist dank zij de NVTHC als inspiratiebron we een 

levendige Petanque groep hebben, een kaart club, er zijn wat golfers onder ons die elkaar regelmatig 

opzoeken en recent de dames koffieclub die op wisselende locaties een koffieochtend organiseren
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3). Onze Sponsoren

Dankzij onze gulle sponsors kunnen we onze contributie laag houden en de evenementen bekostigen

.Ook dit jaar bedanken we al onze sponsors die hieronder zijn aangegeven. Tenslotte heeft het 

bestuur besloten om een copie van dit jaarverslag te versturen naar onze gewaardeerde sponsoren 

opdat deze een beter inzicht krijgen in het functioneren van de NVTHC

 

       

                           

Founded in 1998 in Thailand under the name   
Greenway, we have become trend setters in 
developing exciting and meaningful travel programs 
according to a principle we call XCeLLeC. In 2005 our 
name changed to THE GREEN LION to keep up with 
our expansion. 
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DESIGNERS HANDMADE JEWELLERY

     The best for your car, the best for you.

     The Green 
Lion.

       International travel & health insurance
solutions whatever you're planning



AA Insurance Brokers is run by a dedicated team with many years 
experience in the insurance field in Thailand and abroad. Our clients 
extend throughout Thailand and the world and range from families to 
international corporations. Our motto is....if it can be insured - we will 
insure it!

 

HEINEKEN's rich history is a fabric that weaves through the 
company. It reaches across countries, across time, and includes historical 
events and people whose legacy we still celebrate today. Join HEINEKEN 
historian.

NVTHC beknopt jaarverslag 2019

Page 6



4.0 Evenementen

De NVTHC heeft het afgelopen jaar een aantal evenementen georganiseerd met wisselend succes 

vwb de bezoeksers aantallen. Met name Sinterklaas ism Say Cheese, en de samenwerking vwb de 

opening van BeWell waren een groot succes. De andere belangrijke evenementen zoals het recente 

Diner Dansant maar ook de nieuwjaarsborrel resp 100 en 35 bezoekers vielen tegen vwb de 

bezoekers aantallen. Met name het diner dansant, hierbij  hadden we niet meer dan 42 NVTHC leden

de rest waren allemaal niet leden dat is op zich opmerkelijk te noemen, als dieptepunt hebben wij 

ervaren de Koningsdag viering met slechts 20 aanwezigen. Verder hebben we te maken met 

teruglopende bezoekers op de maandelijkse borrel.

Graag vernemen wij van onze leden waarom ze niet komen op genoemde avonden. Wellicht is het de

locatie, ontmoeten wij los van de vereniging elkaar al vaak genoeg, of is er gewoon een verminderde 

interesse in ons programma, laat het ons weten. Ook zijn suggesties en natuurlijk hand en span werk 

van harte welkom.
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5. Borrelavonden.

Ieder laatste vrijdag van de maand organiseert het NVTHC-bestuur een gezellige borrelavond bij The 

Sailing Club Chaam. Avonden waarop men bij kan praten over allerlei onderwerpen en elkaar kan 

bijstaan met raad en daad. Er is een eenvoudige kaart beschikbaar voor hen die wat willen eten, en 

spijs en drank zijn van goede kwaliteit tegen een schappelijke prijs. Parkeren is gelukkig geen 

probleem.

Het bestuur streeft ernaar om ieder borrelavond te koppelen aan een thema. Dit om sleur en 

gezapigheid te voorkomen. Gezien de reacties en de opkomst valt deze opzet bij de leden in de 

smaak.

Er is helaas geen overkapping daardoor lopen we het gevaar te moeten uitwijken naar een andere 

locatie hetgeen zich 1 keer heeft voor gedaan.

Wel zijn er wat opmerking over de bereikbaarheid en de afstand voor de leden uit Hua Hin. Het 

huidige bestuur ziet echter geen aanleiding om te gaan zoeken naar een andere locatie. Mocht u 

echter een andere/betere locatie weten dan vernemen wij dit graag

6. WEB Site

De bestaande web site is al weer zo’n 8 jaar oud en aan vervanging toe. Helaas is er niemand in het 

bestuur die hier voldoende tijd voor kan vrij maken en wij zijn daarom op zoek naar een web master 

die tevens dan kan zorg dragen voor een periodieke nieuwsbrief zoals men dat doet in Bangkok en 

Pattaya, wie oh wie meldt zich aan ?

Wij stellen voor een eenvoudige web site te maken, immers het aantal hits op de WEB site is gering 

maar blijft toch als eerste kennismaking en terugblik item bij evenementen erg nuttig te zijn.

7. Bestuur en vergaderingen

Het bestuur komt iedere maand bij elkaar met agenda en notulen om de situatie met de vereniging 

te bespreken en acties te ondernemen. De sfeer in het bestuur is open en constructief, leden zijn 

complementair aan elkaar. Buiten de reguliere vergaderingen is er veel chat, email en telefonisch 

contact. De contacten met de NVT’s in Bangkok en Pattaya is minimaal.
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8. Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) op 1 februari 2019

Plaats: Sailing Club Hua Hin

1. Voorzitter Do van Drunen heet de 55 aanwezigen van harte welkom.

2. Het verslag van de ALV op 26 januari 2018 wordt met algemene stemmen 
goedgekeurd.

3. Do geeft een verkorte weergave van het jaarverslag over 2018. Met name het 
optreden van Karin Bloemen was het hoogtepunt van het jaar. Do bedankt de vele 
vrijwilligers die zich die avond hebben ingezet, maar ook de sponsors die het 
optreden mogelijk hebben gemaakt.

4. De wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn voornamelijk aanpassingen 
aan de bestaande situatie. Ereleden etc worden afgeschaft. Alleen Leden van 
Verdienste blijven over. Gerard Smit vraagt naar de Ereleden. Daar heeft de 
vereniging er maar één van, de huidige voorzitter.

5. Penningmeester Thomas Voerman verhaalt over de financiële gang van zaken in 
2018. De vereniging heeft 83.584 baht meer in kas dan in het begin van 2018. 
72.698 baht is afkomstig van het optreden van Karin Bloemen. Uiteraard dank aan 
de sponsors. Helaas zijn 20 gereserveerde kaarten niet afgehaald. In het vervolg 
gaat gelden, ook bij de buffetten: betalen bij aanmelden.

6. Het verslag van de kascommissie, bestaande uit Theo van der Heijde en Elmi 
Smit wordt in dank aanvaard. Penningmeester Thomas Voerman is daarmee 
gedechargeerd.

7. Theo en Elmi verklaren zich bereid ook dit jaar de kascommissie te vormen.

8. Evenementen 2019. Doet het bestuur te veel of te weinig? De leden achten het 
precies goed. Voorstellen van leden worden in grote dank aanvaard.

9. Het zittende bestuur wordt met algemene stemmen herkozen, ook al bij gebrek 
aan tegenkandidaten. Gerard Smit pleit voor een of meer vrouwen in het bestuur. 
Dat is het daarmee eens, met de aantekening dat het zoeken en vragen nog geen 
kandidate heeft opgeleverd.

10. De rondvraag levert geen vragen op.
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11. Vervolgens genieten de leden van een smakelijk buffet, aangeboden door het 
bestuur. Tijdens de vergadering hebben zich acht nieuwe leden aangemeld. 
Waarvoor hulde dank

9.  Financieel  verslag

        Vermogensvergelijking 2019
                                   +++++++++++++++++++++++

                      Liquide middelen 01/01/2019
       
                       Kas                                                          170
                       Bank                                  163.265
                                                                              -------------
                                                                                 163.435

                       Vooruitontv.comtribitie      -/-             500

                       N.T.O Vergoeding Karin                      1.500
                       N.T.B  Webkosten                 -/-          3.700
                                                                                  -----------
                                                                                   160.735
                                                                                ========
                       Liquide middelen 31/12/19

                       Kas                                                        110
                       Bank                                                  222.128
                                                                                ------------
                                                                                  222.238

                        Vooruitontv.contributie    -/-         10.000
                                                                                 -----------
                                                                                  212.238
                                                                                 =======

                        Jaartotaal Eind 2019                       212.238
                        Jaartotaal Begin 2019                     160.735
                                                                                    ------------
                        Resultaat 2019                                    51.503
                                                                                   ========
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2018               2019             2020
                                                                =====             =====             =====
Lidmaatschap                                      35,750            39.000            40.000
Introducees                                               400                    
Sponsoren                                              5.000            16.000           15.000
Rente Bank                                                452                 780              1.000
Karin/Centara                                      72.698           43.400 
                                                               ---------           ----------           ---------
TOTAAL                                               114.300           99.180            56.000
                                                             =======         ======           ======

   
Afscheid Bestuur                                      900
Bankkosten                                               619                 290                  300
Kantoorkosten                                                                  677              1.000                           
Kransen                                                  1.170                                       1.200
Nieuwjaarsbijeenkomst                    10.500            10.400               7.400
Kosten A.L.V.                                         2.750             12.500            12.500
Koningsdag                                            2.020               4.500               1.500 
Rick the Singer ( 2019 incl.buffet)     6.440             11.950               7.000
Sint Nicolaas                                             407               1.000               1.000
Reclame/Representatie                      2.200               1.610                1.500
Kosten WEB site                                   3.700               4,750                4.750 
                                                              ---------             ---------             ---------
Totaal                                                  30.706              47.677              38.150
                                                             ======             ======            ======

Netto Resultaat                                 83.594             51.503               17.850  
                                                            ======             ======            ======                                           
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10. Slotwoord.

Er is veel tijd gestoken in dit beknopte jaaroverzicht en we hopen een goede weergave te 

hebben beschreven van alle relevante zaken in het afgelopen jaar.

Mocht u meer informatie willen ontvangen dan verwijzen wij uw graag naar onze website of 

bezoek onze borrelavonden waar u altijd het bestuur aantreft. Maar natuurlijk kunt u ook 

direct met mij contact opnemen via email;vandrunenmd@hotmail.com of telefonisch, 

0872017717

Namens het NVTHC bestuur.

Dominicus  A.C. van Drunen

Voorzitter
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