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1. Voorwoord 
 
Beste NVTHC-leden en sponsoren, 
 
 Hierbij treft u aan een beknopt jaarverslag van de NVTHC-activiteiten in 2021.Alleen de 

meest relevante zaken zijn weer gegeven. Uw op- en of aanmerkingen zijn van harte 
welkom. 

 
 Namens het bestuur; 
 Do van Drunen, voorzitter 
 
• De leden en het bestuur van de NVTHC kunnen terugzien op een verenigingsjaar waarin 

Covid wederom een alles bepalende factor is geweest. Hierdoor werden alle activiteiten 
en evenementen van mei tot augustus stopgezet. Het contact met de leden bleef intact 
door gebruik van website, nieuwsbrieven, email en waar nodig telefonisch. 

• Gelukkig hebben we geen besmettingen bij onze leden hoeven te melden. 
• Het ledenbestand is licht gedaald van 95 naar 92 leden, dit is nog steeds laag, gezien het 

aantal in Hua Hin en Cha-am wonende Nederlanders. 
• Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van Theo van der Schaaf 
• Het recente diner dansant was een van de beste evenementen ooit en zeer geslaagd te 

noemen, 
• Wat het bestuur als een smet heeft ervaren, is het niet doorgaan van het Sinterklaasfeest, 

mede door de problemen met de nieuwe opzet. In het komende jaar gaat het bestuur op 
zoek naar een nieuwe invulling. Mochten er leden zijn die willen meedenken dan graag 
aanmelden 

• Ook dit jaar ging weer een aantal stemmen op om de vereniging  in de spaarstand te 
zetten . Immers we hebben nu de eetclub, kaartactiviteiten, koffieochtenden enz. We 
ontmoeten elkaar vaak genoeg, is de mening van sommigen. Echter, de huidige opzet is 
een belangrijk onderdeel van het bestaansrecht van de Nederlandse Vereniging. 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. 
Daarnaast is de NVTHC een belangrijk aanspreekpunt voor communicatie, overleg, 
sponsoren, ambassade enz. Ook voor de Thaise partners is dit een belangrijk 
uitgangspunt, blijkt telkens weer. Dat neemt  niet weg dat het bestuur steeds open zal 
staan voor  waardevolle suggesties  die het  leven hier in Thailand verder kunnen 
veraangenamen. 
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2. Inleiding: 

• Na de ALV van 31 januari 2021 startte het herkozen bestuur, bestaande uit: Do van Drunen 
voorzitter, Hans Bos vicevoorzitter/secretaris, Jeanine Hermanussen. 
evenementencoördinator en Thomas Voerman penningmeester met volop energie aan 
het nieuwe verenigingsjaar. 

                    
. 

• Met dit beschrijvend verslag en de financiële verantwoording die u hierbij aangeboden 
wordt, sluiten we het jaar 2021 af en gaan we gezamenlijk op naar het seizoen 2022, 
waarvoor de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn 

• Het aantal betalende leden was in het afgelopen verenigingsjaar 92 hetgeen iets minder is 
dan het jaar 2020 (95), en nog steeds magertjes gezien het grote aantel NL’ers dat leeft 
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 door de NVTHC als inspiratiebron) 
we een kaartclub hebben, er zijn wat golfers die elkaar regelmatig opzoeken, de dames 
koffieclub die op wisselende locaties een koffieochtend organiseert en natuurlijk de 
eetclub met een goede neus voor de betere restaurants met betaalbare menu’s. 

• Het aantal vrijwillgers voor evenementen was dit jaar zeer beperkt
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3. Onze sponsoren 
 
Dankzij onze gulle sponsoren kunnen we onze contributie laag houden en de evenementen 
bekostigen tegen een lage prijs. Ook dit jaar bedanken we al onze sponsororen die hieronder zijn 
weer gegeven.  Daarnaast kennen we een aantal zg ‘stille’ sponsoren, die om uiteenlopend 
redenen hun naam en/of bedrijf niet genoemd willen zieb,waarvoor onze hartelijke dank. 
             

    
 
Arnold Property doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw perfecte woning vindt, of het nu 
een huurvilla is voor uw gezinsvakantie of een huis om de rest van uw leven van te genieten enz. 
 
 

 
 
AA Insurance Brokers wordt gerund door een toegewijd team met jarenlange ervaring op het 
gebied van verzekeringen in Thailand en het buitenland. Ons motto is…als het verzekerd kan zijn, 
dan verzekeren wij het! 
 

    
 
Meer dan alleen verzekeringen. Pacific Cross zorgt voor gemoedsrust. Pacific Cross Insurance 
brengt meer dan 65 jaar ervaring in de ziektekosten- en reisverzekeringssector in Azië. 

 
 
 
Located in the heart of Bangkok, Thailand, a cosmopolitan megacity nicknamed “The City of 
Angels”, and renowned for its culture of exceptional and delicious cuisine. Bumrungrad is an 
international accredited, multi-speciality hospital. 
 

 
 
Wij bieden uitstekende en betaalbare hosting oplossingen. We bouwen websites en creëren 
webapplicaties.  
 
Mocht u interesse hebben in een van onze sponsoren of sponsor van onze vereniging willen 
worden dan kunt u contact opnemen met het bestuur. 
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4. Evenementen verslag 
 
De NVTHC heeft het afgelopen jaar een beperkt aantal evenementen georganiseerd. Het 
belangrijkste evenement was het recente diner dansant met ruim 100 bezoekers en een swingend 
optreden van B2F, violiste Lita en Elvis Presley vielen in de smaak, gezien de vele complimenten 
die we hebben ontvangen. Het viel op dat ondanks de stijgende leeftijd van de meeste leden de 
dansvloer steeds goed bezet was. 
 

• Opvallend hierbij is dat, in tegenstelling tot vorige jaren, de hulp van vrijwilligers erg beperkt 
is geweest. Dat is op zijn minst teleurstellend. Het bestuur roept daarom zijn leden op om 
zich aan te melden om het bestuur behulpzaam te zijn, het is echt niet veel werk en vaak 
leuk om te doen. 

• Het bestuur probeert de evenementen steeds aan te bieden tegen een zo’n gunstig 
mogelijke prijs. Dat lukt gelukkig bijna altijd dankzij onze sponsoren. 

• Een lezing over Last Will samen met Be-Well viel duidelijk in de smaak 
 

 
 
 

• 
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5. Financieel Verslag 
 

 2020 2021 2022 prognose 

Lidmaatschap 45,500 43,500 45,000 

Sponsoren 18,000 30,000 30,000 

Rente Bank 624 521 500 

Centara 13,845 17,004 15,000 

Evenementen  7,750  

Totaal Inkomsten 77,969 98,775 90,500 

    

Bankkosten 600 329 300 

Kantoorkosten 520 540 500 

Kransen 5,106 500 2,000 

Nieuwjaarsbijeenkomst 7,000  7,300 

Kosten ALV 10,800 22,300 20,000 

Koningsdag   5,000 

Rick de Singer 7,750   

Sint Nicolaas 1,000   

Diverse Evenementen 4,400  45,000 

Representatie 3,930 4,190 5,000 

Kosten Website 4,750 -1,000 5,000 

Giften 20,000   

Totaal Uitgaven 66,256 26,859 90,100 

    

Netto Resultaat 11,713 71,916 400 
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Vermogensvergelijking 2021 
 

Liquide Middelen 01.01.2021    

Kas 4,035   

Bank 230,166   

  234,201  

Vooruit Ontvangen Contributie  -5,500  

Nog te betalen Webkosten  -4,750  

  223,951  

Liquide Middelen 31.12.2021    

Kas 375   

Bank 259,292   

  259,667  

Nog te ontvangen  36,200  

Voorraad Bubbels  6,000  

  301,867  

Vooruit Ontvangen Contributie  -6,000  

  295,867  

    

Jaartotaal 2021   295,867 

Jaartotaal 2020   223,951 

Resultaat 2021   71,916 
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Centara 
 

Tickets 122,850  

Sponsors 97,950  

Drankverkoop 29,630  

Centara Inkomsten  250,230 

   

Buffet 103,950  

Band 52,000  

Elvis 7,000  

Licht & Geluid 28,000  

Drank Inkoop 24,500  

Bubbels 8,400  

Fooien 1,000  

Printkosten 6,400  

Diverse Kosten 1,976  

Centara Uitgaven  233,226 

   

Resultaat 2021  17,004 
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6. Borrelavonden. 
 
 
Iedere laatste vrijdag van de maand, m.u.v. juli, organiseert het NVTHC-bestuur een gezellige 
borrelavond bij Chef Cha met een goede keuken en parkeer gelegenheid. Ook is de locatie tussen 
Cha-am en Hua Hin prima. Helaas heeft de borrelavond geen doorgang kunnen vinden van mei-
augustus door de coronamaatregelen. We zijn blij dat we een locatie hebben gevonden met een 
goede keuken, in de buitenlucht, een vriendelijke bediening die klaar staat om mee te werken aan 
speciale verzoeken. 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. 
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7. WEBSITE 
 
Eindelijk, er is een nieuwe, frisse website. De oude website was bijna 10 jaar oud en nodig aan 
vervanging toe. Tevens is er nu een nieuwsbrief met mededelingen en informatie over tal van 
zaken. Alle 3 verenigingen hebben nu een op het oog identieke website en nieuwsbrief. 
 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? 

 
 
 

Nederlandse Vereniging Thailand Hua Hin / Cha-am 
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8. Notulen Algemene Leden Vergadering (ALV) 
 
 

Notulen Algemene Leden Vergadering NVTHC 29 januari 2021 

Locatie: Chef Cha, net in Cha am 

Aanwezig: 50 leden 

De bijeenkomst stond tevens in het teken van het nieuwe jaar. Daarom toostten we met bubbels 
van de vereniging en oliebollen van Ronny. 

Voorzitter Do van Drunen opent de vergadering met een korte weergave van het jaarverslag over 
2020 en het blijvende belang van de vereniging voor de Nederlanders en Vlamingen in Hua Hin en 
Cha am. Elmi Smit vraagt om verfrissing van de website; dat houdt het bestuur in zijn achterhoofd. 

De notulen van de ALV januari 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd, waarna penningmeester 
Thomas Voerman de financiële gang van zaken over 2020 toelicht. De vereniging sluit het jaar af 
met een positief saldo, mede dankzij onze trouwe sponsors. De voedselactie van Hans Goudriaan 
en partner Jah heeft samen met Lionsclub IJsselmonde en onze vereniging 230.000 baht 
opgeleverd en die zijn, met hulp van enkele leden, goed besteed. 

De kascommissie acht het beleid van Thomas pico bello en Elmi Smit en Theo van der Heide 
verklaren zich bereid om ook dit jaar te fungeren als kascommissie. 

Vervolgens kom de (her)verkiezing van het bestuur aan de orde. Do van Drunen, Thomas 
Voerman en secretaris Hans Bos worden met algemene stemmen herkozen. Eric Hulst heeft zijn 
functie ter beschikking gesteld. Er zijn geen kandidaten voor een functie aangemeld. Jeanine 
Hermanussen wordt met algemene stemmen gekozen tot opvolger van Eric. Zij ontvouwt kort haar 
veelbelovende plannen voor eventuele evenementen gedurende het lopende jaar. Eric Hulst wordt 
door Do van Drunen uitvoerig bedankt voor bewezen diensten en krijgt een fraaie foto van hemzelf 
overhandigd. 

Als niemand zich meldt voor de rondvraag, vallen de aanwezigen aan op het buffet 
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9. Bestuur en vergadering. 
 

• Het bestuur komt eenmaal per maand voor overleg bij elkaar. Dit is een formeel 
overleg met agenda, notulen en acties. Daarnaast is er veelvuldig overleg per email of 
telefonisch. Het bestuur is dit jaar 11 maal formeel bij elkaar geweest voor overleg. 

• De vergaderingen verlopen gezellig en ontspannen met een duidelijke focus en soms 
pittige discussies, de duur van de vergadering is maximaal 2 uur. 

• De vergaderstijl is kort en bondig en daar waar noodzakelijk de nodige verdieping. 
• De vergaderingen zijn op wisselende locaties bij een van de bestuursleden. 
• De interacties tussen de andere NVT-organisaties in Bangkok en Pattaya zijn beperkt. 

Wel is er een goede informatieoverdracht van de evenementen. In de andere locaties 
zoals Phuket en Chiang Mai waar vele Nederlanders woonachtig zijn is er geen NVT. 
Wel zoeken landgenoten elkaar regelmatig op. 
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10. Evenementen planning 2021. 
 
Hieronder treft u aan een aantal voorstellen en ideeën voor evenementen in het nieuwe 
verenigingsjaar.Mocht u daar uw idee aan willen toevoegen, neem dan contact op met onze 
evenementencoördinator. Tot nu toe worden alle evenementen volledig verzorgd door de 
bestuursleden. Mochten er echter leden zijn die het wel leuk vinden om mee te helpen of zelf een 
evenement willen organiseren dan vernemen wij dat graag, een auto puzzelrit bijvoorbeeld. 
 

• Pubquiz (kan op onze vaste locatie) 
• Puzzelrit en dan bv. afsluiten met lunch bij de wijngaarden of andere mooie locatie 
• Oudhollandse spelletjesavond 
• Bezoek aan Kaeng Krachan racecircuit 
• Bezoek aan Muang Boran museum (hier zal dan ook vervoer voor geregeld moeten 

worden, maar zeker de moeite waard) 
• Wild Life van Edwin Wiek 
• Avond met braadworst, bier en gezang 
• Wijnproeverij 
• Bezoek aan onze nieuwe sponsor, het Bumrungrad hospital 
• Viering van ons 15-jarig bestaan 
• Kennismaking met nieuwe ambassadeur medio maart 
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11. Slotwoord. 
 
Evenals vorig jaar zullen we ook dit jaar weer te maken krijgen met het coronavirus en hierdoor 
wellicht wederom evenementen en/of borrelavonden moeten afzeggen, wij vragen hiervoor uw 
begrip. Ook vragen wij uw begrip dat alleen goed gevaccineerden toegang hebben tot onze 
activiteiten. Via email en onze nieuwsbrief houden we u zo goed als mogelijk is op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen 
 
Er is veel tijd gestoken in dit beknopte jaaroverzicht en we hebben getracht 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, de 
nieuwsbrief of bezoek onze borrelavonden waar u altijd het bestuur aantreft. 
 
Namens het NVTHC-bestuur. Dominicus  A.C. van Drunen, voorzitter 


