
 
 

 
STICHTING TAMAR CENTER THAILAND 

____________________________________________________________________________ 

BELEIDSPLAN 2019-2021 
 
 

1. Doel van de Stichting 

De Stichting heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van het Tamar Center in Pattaya, Thailand.  
 

Het Tamar Center in Pattaya Thailand is in 1999 opgericht door Nella Davidse en Everdien Koekoek. 
Het Tamar Center werkt onder de organisatie Youth With A Mission (YWAM) Thailand en is 
geregistreerd bij de hulpverleningsstichting van YWAM Thailand: Project L.I.F.E. Het Tamar Center 
heeft als doelstelling vrouwen die in de prostitutie werken een alternatief voor hun dagelijks bestaan 
aan te bieden en hen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.  
Het aantal vrouwen wat in Pattaya in de prostitutie werkt wordt geschat op 30.000.  
 

Het Tamar Center biedt vrouwen een dagelijks programma aan wat onder andere bestaat uit: 
 Engelse les; 
 computertraining; 
 het bezoeken van de bars in Pattaya om andere vrouwen kennis te laten maken met en uit te 

nodigen naar het Tamar Center; 
 het bezoeken van de geboortedorpen van de vrouwen om een preventieprogramma op te 

zetten; 
 preventiewerk in het noordoosten van Thailand, in de streek Isaan; 
 hulp aan zwangere vrouwen. 

 
Minstens eenmaal per maand organiseert de staf van het Tamar Center een vrijkoopavond voor de 
prostituees. Die avond wordt de vrouwen een programma geboden, wat bestaat uit een diner, 
ontspanning en een korte uitleg over een bijbels thema. 
 
Aan de vrouwen die vrijwillig de prostitutie achter zich willen laten, wordt een interne training van 3 
maanden aangeboden. Gedurende het programma ontvangen zij gratis huisvesting, kinderopvang en 
maaltijden.  
De training bestaat uit: 

 een beroepsgerichte opleiding in kapsalon, bakkerij, koffiesalon, manicure, pedicure, of het 
maken van kaarten, sieraden en andere producten; 

 counseling en Bijbels onderwijs. 
Jaarlijks komen er ongeveer 20 nieuwe vrouwen, soms met hun kinderen, in het Tamar Center om een 
eerste stap naar een ander leven te zetten.  
 

In het Tamar Center is een vast team werkzaam. Dit team bestaat uit ongeveer 15 Thaise 
stafmedewerksters, sinds 2016 aangestuurd door Daniel en Steffi Vaupel.  
Gedurende het jaar zijn diverse vrijwilligers, afkomstig vanuit de hele wereld, actief binnen het Tamar 
Center. Daarnaast komen regelmatig groepen vrijwilligers voor enkele weken het team versterken.  
 

Sinds 2010 sturen Yoyo en Aon Chusi het Tamar Center in Korat aan, onder de naam Tamar Korat. 
Zij vertellen het evangelie in dorpen in de streek Isaan om zo vrouwen tot andere keuzen te laten 
komen en niet naar steden als Pattaya of Bangkok af te reizen en in de prostitutie terecht te komen. 



Tamar Center Pattaya en Tamar Korat werken in elkaars verlengde en zijn afhankelijk van giften en 
inkomsten uit de verkoop van kaarten, sieraden en andere handgemaakte producten. 
 

 

2. Hoe is de stichting ontstaan  
De Stichting is in 2003 opgericht om de belangen van het Tamar Center te Pattaya bij de Nederlandse 
achterban te behartigen en om Nella Davidse en Everdien Koekoek in hun werk in het Tamar Center te 
ondersteunen.  
De stichting is zich daarnaast in de afgelopen jaren gaan inzetten om inkomsten voor het Tamar Center 
te verwerven door de verkoop van de Tamar producten in Nederland via diverse verkooppunten en 
een aantal particuliere verkooppunten, waaronder vrouwendagen, braderieën, markten, concerten en 
via de website www.tamarcenter.org 

 

 

3. Rechtsvorm  
De Stichting is een officiële stichting opgericht bij notariële akte van 19 maart 2003.  
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 21 maart 2003 onder nummer 24346554 als Stichting 
Tamar Centrum Thailand te Dordrecht.  
Het fiscaal nummer is: NL 8121.61.555.B.01.  
Op 11 mei 2013 zijn de statuten hernieuwd en is de naam van de stichting veranderd in Stichting 
Tamar Center Thailand. 
De Stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
  
 

4. Bestuur  
Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit drie leden:  
Mevrouw E. M. Sturrus – voorzitter 
Mevrouw M.W.J.  Zirkzee – penningmeester 
Mevrouw M. Rietveld – bestuurslid 
De functie van secretaresse is per 1 januari 2019 vacant. 
De bestuursleden van de Stichting hebben diverse kerkelijke achtergronden en doen hun werk geheel 
vrijwillig en uit bewogenheid en liefde voor Christus. 
Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.  
  
 

5. Fondsenwerving 

De stichting verkrijgt haar middelen door bijdragen van vaste donateurs (bedrijven en particulieren) en 
door incidentele bijdragen van particulieren, kerken en scholen.  
Ten behoeve van fondsenwerving worden regelmatig lezingen gegeven bij verenigingen, 
georganiseerde activiteiten (o.a. EVA- vrouwendag, Bijbelstudiedag) en presentaties gegeven in kerken 
en bij bedrijven.  
 

Donateurs kunnen te allen tijde inzicht krijgen in de wijze waarop hun donatie is besteed als zij hiertoe 
een verzoek indienen. Tevens kunnen donateurs vooraf de bestemming van hun donatie aangeven 
(projecten in Isaan, huisvesting, etc.). Giften zonder specifieke bestemming worden gebruikt voor de 
algemene kosten van het Tamar Center in Thailand (huur huizen, kantoor, organiseren van 
vrijkoopavonden,  etc.). 
 

 

 

 

 

http://www.tamarcenter.org/


6. Het vermogen van de Stichting  
Door de Stichting worden een aantal bankrekeningen aangehouden.  
 

Zo wordt door de Stichting een bankrekening aangehouden voor algemene giften voor het Tamar 
Center. De gelden van deze rekening worden verschillende keren per jaar door de penningmeester op 
de bankrekening van de hulpverleningsstichting Project L.I.F.E. in Thailand overgeboekt. Giften worden 
vervolgens door Project L.I.F.E. binnen het Tamar Center gebruikt voor het vooraf door de donateur 
aangegeven doel of de algemene kosten. 
 

De Stichting houdt daarnaast een bankrekening aan voor de inkomsten uit de verkoop van Tamar 
producten in Nederland. De gelden van deze rekening worden gebruikt om het kaartenproject binnen 
het Tamar Center te Pattaya draaiende te houden.  
 

De Stichting houdt tevens een bankrekening aan voor de sponsoring van kinderen van de Thaise 
stafmedewerkers. Elke 3 maanden worden deze giften door de Stichting overgemaakt op de Project 
L.I.F.E. rekening, waarna de bedragen in Thailand aan de vrouwen worden overhandigd.  
 

 

7. Beheer van het vermogen 

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de 
andere bestuursleden. De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting genieten geen vergoeding bij 
het uitoefenen van de activiteiten namens de stichting. 
Indirecte kosten zijn minimaal en hebben alleen betrekking op onderhoud website, PR materiaal, 
kosten huren stand/kraam beurzen, reiskosten, portokosten ter verzending bestelde producten.  
De Stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat overheadkosten niet meer dan 10% mogen 
bedragen.  
 

Ieder jaar ontvangt de Stichting een accountantsverklaring van Project L.I.F.E. waarin de door het 
Tamar Center van de Stichting ontvangen gelden worden verantwoord.  
 

Het bestuur zal het CBF keurmerk niet aanvragen omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding 
tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen.  
 

 

8. Communicatie  
Het werk van de Stichting is slechts mogelijk als de betrokkenheid en het enthousiasme van mensen 
ten aanzien van het doel en de activiteiten van de Stichting zich vertaalt in het beschikbaar stellen van 
middelen en inzet voor de Stichting.  
Communicatie is cruciaal om betrokkenheid te bewerkstelligen. 
- de website www.tamarcenter.org  wordt zo goed mogelijk up to date gehouden en verschaft zoveel 
mogelijk informatie zowel in woord als beeld;  
- er is een folder met de doelstelling en activiteiten van de stichting, deze wordt verspreid bij de 
diverse acties. 
 

 

9. Activiteiten bestuur 2019-2021 

* Stimuleren van kaart- en artikelenverkoop op diverse punten in Nederland 

* Verbeteren verkoop via website o.a. door betere afstemming op de westerse markt 
* Informeren en adviseren Daniel en Steffi Vaupel op basis van actualiteiten in Nederland 

* Laatste ontwikkelingen op financieel gebied bijhouden (ANBI, IBAN, SEPA, incasso) 
* Het actueel houden van de website 

* Minimaal 4 keer per jaar vergaderen 

http://www.tamarcenter.org/


* Naamsbekendheid, fondswerving en structurele sponsors, uitbouwen contacten achterban en 
vrijwilligers.  Hiervoor is een ‘Friendraising’ plan ontwikkeld: ‘Van een vriendje naar een tientje’. 
* In 2019 bestaat Tamar Center 20 jaar. Hier zullen we aandacht aan besteden middels diverse 
activiteiten 
* Wegens het aftreden van de secretaresse per 1 januari 2019 zal het bestuur worden uitgebreid met 
tenminste één, maar bij voorkeur twee personen. Hiervoor zal actief geworven worden. 
 

 

10. Begroting  
De begroting 2019-2021 is gebaseerd op de begrote kantoor- en organisatiekosten. In de begroting 
wordt onder andere rekening gehouden met advieskosten voor de (financiële) inrichting van de 
Stichting en de kosten voor PR (website, pr-uitingen). De ramingen voor de ontvangsten zijn vooral 
afhankelijk van de verkoop van Tamar producten en het verwerven van fondsen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 13-11-2018 
Het bestuur Stichting Tamar Center Thailand 
  
  
  
  
 

 

 

 


