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Jaarverslag Stichting Tamar Center Thailand 2018 



Voorwoord 

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Tamar Center Thailand (STCT) opnieuw 

ontwikkelingen doorgemaakt. Sinds de oprichting in 2003 hebben zich zowel in Nederland 

binnen het bestuur als in Thailand in het Tamar Center veel veranderingen voorgedaan.  

Als bestuur willen we u door middel van dit jaarverslag informeren over de ontwikkelingen die 

in 2018 hebben plaatsgevonden. 

 

Activiteiten 

Het bestuur van STCT komt zoals in de statuten omschreven, minstens vier maal per jaar 

bijeen in een vergadering. In 2018 heeft het bestuur vier vergaderingen belegd. 

In februari 2018 is een aparte bankrekening binnen STCT geopend, waardoor de giften voor 

Tamar Korat onderscheiden kunnen worden van de giften voor Tamar Center in Pattaya. 

Tamar Korat is ontstaan doordat 2 stafleden, echtpaar Yoyo en Aon Chusi vanuit het Tamar 

Center Pattaya in 2014 een nieuw project begonnen op het platteland in het noordoosten van 

Thailand. Dit is de regio waar veel vrouwen vandaan komen die als prostitué werkzaam zijn 

in Pattaya. Tamar Korat richt zich op evangelisatie en preventie door voorlichting. 

Om zich in het buitenland duidelijk te onderscheiden van het Tamar Center in Pattaya, werd 

in Thailand de naam van Tamar Center Korat veranderd in Tamar Korat. 

In april 2018 heeft er een ontmoeting plaatsgevonden met Yoyo en Aon Chusi, werkzaam in 

Korat. We hebben praktische zaken doorgesproken en afspraken gemaakt, maar zeker ook 

tijd genomen voor persoonlijke ontmoeting met ons als bestuur. 

In andere vergaderingen zijn o.a. de voorbereidingen besproken voor de viering van het 20-

jarig bestaan van het Tamar Center in 2019. 

We hebben gesproken over verbetering en structuur in kindsponsoring, optimaliseren van de 

nieuwsbrieven, en uitbreiding van het bestuur.  

Als bestuur hebben we een nieuw beleidsplan opgesteld, waarin we onze doelen en plannen 

voor 2019-2021 opgesteld hebben. 

 

Publiciteit 

Het Tamar Center heeft door de jaren heen bekendheid gekregen doordat diverse 

vrijwilligers markten en evenementen bezochten en via een stand of kraam informatie aan 

belangstellenden gaven. Tevens worden producten die door vrouwen in het Tamar Center 

zijn gemaakt daar verkocht.  

We hebben de huisstijl van de kraam gemoderniseerd en besproken hoe we meer fondsen 

kunnen werven middels activiteiten aan de kraam. 

Aandachtspunt blijft dat de producten aan mode onderhevig zijn en daardoor soms niet 

voldoende aansluiting hebben op de Nederlandse markt.  

Hierover is contact met Steffi Vaupel, die als staflid bij de productie in Thailand betrokken is. 

Externe contacten 

Tijdens de diverse evenementen zijn vrijwilligers van STCT actief geweest om Tamar-

producten te verkopen en het Tamar Center onder de aandacht te brengen van de 



bezoekers. De producten zijn ook via de website te bestellen.  

De inzet van deze vrijwilligers wordt door het bestuur zeer gewaardeerd. 

 

Interne organisatie 

Het bestuur bestond op 31-12-2018 uit 4 bestuursleden: 

Elly Sturrus voorzitter, Ina Oskam secretaris, Mar-Wil Zirkzee penningmeester en Manouk 

Rietveld PR. Er is sprake van een duidelijke rolverdeling. 

Eind 2018 heeft de secretaris aangegeven om persoonlijke redenen haar functie in 2019 

neer te willen leggen. Hierdoor is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe functionaris, 

die in 2019 zal worden benaderd. 

 

Financiën 

De afgelopen jaren waren er wat schommelingen in de jaarcijfers. 

In het 2018 is het totaal aan giften iets teruggenomen.  

Verder valt op dat de opbrengst van verkopen flink gedaald is. De meeste producten worden 

via het internet besteld en vanuit Thailand verzonden naar particulieren in o.a. Nederland.  

Deze Nederlandse klanten maken hun betaling over op een speciale STCT-rekening om 

kosten te besparen i.v.m. de wisselkoers.  

De overheadkosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Deze kosten zijn echter ruim onder de 5 % 

gebleven. 

 Baten 
2018 

Lasten 
2018 

Baten 
2017 

Lasten 
2017 

Baten 
2016 

Lasten 
2016 

Giften 93.290  106.854  67.546  

Verkoop 771  5.642  3.130  

Doorbetaling giften  75.494  103.623  73.423 

Algemene kosten  965  983  960 

 

Hiervoor zijn de giften in 2018 in Thailand gebruikt: 
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Conclusies en actiepunten 

De punten die in het beleidsplan voor 2018 zijn genoemd, zijn grotendeels ingevuld. 

We zien als bestuur terug op een jaar van ontmoeting. 

Als bestuur willen we ernaar streven om de contacten zowel met de werkers in het Tamar 

Center in Thailand, als met de vrijwilligers, die hier in Nederland het Tamar Center onder de 

aandacht brengen, warm te houden. 

Verder zullen we op zoek gaan naar uitbreiding van het bestuur. 

 

 


