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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 2019 hebben plaatsgevonden. 

 
Activiteiten 

Het bestuur van STCT komt zoals in de statuten omschreven, minstens vier maal per jaar 
bijeen in een vergadering. In 2019 heeft het bestuur vier vergaderingen belegd. 

In maart was het 20 jaar geleden dat Nella Davidse, samen met o.a. Everdien Koekoek, het 
Tamar Center in Pattaya oprichtte. Dit hebben we in Nederland herdacht met een muzikaal 
evenement in Amersfoort. Hier waren veel belangstellenden bij aanwezig. Voor de 
gelegenheid zijn oud-vrijwilligers geïnterviewd en gefilmd, waarin zij vertellen wat Tamar 
Center voor hen persoonlijk betekent. De filmpjes zijn terug te zien op de website van STCT 
Ook de huidige directeur, Daniel Vaupel, was aanwezig en heeft een presentatie gegeven 
over toekomstplannen van het Tamar Center.  

Tevens heeft het Tamar Center een boekje uitgebracht waarin 20 jaar Tamar Center is 
samengevat in woord en beeld. Hierin staan ook veel persoonlijke verhalen van vrouwen die 
een nieuw leven zijn begonnen. Het geeft een goed beeld van het werk waar Tamar Center 
voor staat en wat wij als stichting graag ondersteunen. Alle donateurs hebben dit boekje 
ontvangen en het is nog te koop voor belangstellenden. 

 
Publiciteit 

Wij hebben veel nagedacht  over hoe wij onze rol in Nederland goed kunnen invullen. De 
verkoop van producten is grotendeels stil komen te liggen. Rond kersttijd worden nog wel 
kaarten verkocht. Het blijkt lastig om goede producten te bedenken die de vrouwen in 
Thailand werk en inkomen opleveren én die in Nederland geschikt zijn om te verkopen.  

 

Interne organisatie 

Het bestuur bestond op 31-12-2019 uit 5 bestuursleden. 

Wij hebben afscheid genomen van Ina Oskam, secretaris; zij is opgevolgd door Frans van de 
Giessen. Verder is het bestuur uitgebreid met de komst van Rik Rorije, die het Tamar Center 
goed kent doordat hij vijf jaar als vrijwilliger voor het Tamar Center in Pattaya heeft gewerkt. 
Voorts is Elly Sturrus voorzitter, Mar-Wil Zirkzee penningmeester en Manouk Rietveld PR.  
Er is sprake van een duidelijke rolverdeling. 

 
 

 

 



 
Financiën 

De afgelopen jaren waren er wat schommelingen in de jaarcijfers. 
In het 2019 is het totaal aan giften toegenomen. Met name het project “huisvesting” heeft met 
enkele grote giften gezorgd dat het bedrag aan giften is toegenomen. 

De verkoop van producten is gestegen. De viering van 25 jaar Tamar Center heeft voor deze 
omzet gezorgd. De overheadkosten zijn toegenomen. Dit had te maken met extra kosten 
voor het huren van stands en de portokosten voor de verzending van de jubileumboekjes 
naar de vele trouwe donateurs. De totale kosten zijn echter ruim onder de 5% gebleven. 

 

Hiervoor zijn de giften in 2019 in Thailand gebruikt: 

Conclusies en actiepunten 

De punten die in het beleidsplan voor 2019-2021 zijn genoemd, zijn deels ingevuld. 
We blijven zoeken naar mogelijkheden om de kaart- en artikelenverkoop te stimuleren door 
te zoeken naar een betere afstemming op de westerse markt. 

Ook zoeken we naar mogelijkheden om de naamsbekendheid op peil te houden en uit te 
breiden. 

Als bestuur streven we ernaar om de contacten zowel met de werkers in het Tamar Center in 
Thailand, als met de vrijwilligers, in Nederland warm te houden. 
 

 

 Baten 
2019 

Lasten 
2019 

Baten 
2018 

Lasten 
2018 

Baten 
2017 

Lasten 
2017 

Giften 106.985  93.290  106.854  
Verkoop 2.404  771  5.642  
Doorbetaling giften  99.129  75.494  103.623 
Algemene kosten 1.881   965  983 


