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Voorwoord 

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

in 2020 hebben plaatsgevonden. 

Dit jaarverslag is goedgekeurd door de bestuursleden van Stichting Tamar Center Thailand 

(in vervolg van dit verslag STCT genoemd) in juni 2021. 

 

Activiteiten 

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

bijeen in een vergadering. In 2020 heeft het bestuur vier vergaderingen belegd. De meesten 

hebben online plaatsgevonden in verband met de coronamaatregelen van de overheid. 

Helaas zijn de meeste activiteiten die gepland stonden voor 2020 geannuleerd in verband 

met de maatregelen van de overheid rondom de pandemie. 

Zo zou op 25 maart een meeting zijn met Nella Davidse, omdat het dat jaar 25 jaar geleden 

was dat zij naar Thailand vertrok om daar te gaan werken. Deze meeting moest worden 

geannuleerd. 

Op 25 april zou STCT met een stand op de Nederland Zingt-dag staan om het Tamar Center 

onder de aandacht te brengen bij de bezoekers. Deze dag werd verschoven naar 7 

november, maar werd later geannuleerd voor 2020. Ook nu in 2021 is het zeer de vraag of 

deze dag door zal gaan. 

De jaarlijkse markten waar vrijwilligers regelmatig met een stand stonden kwamen ook te 

vervallen. 

In 2020 heeft het proces plaatsgevonden van loskoppeling van de financiële giftenstroom 

voor Tamar Korat.  

Het preventiewerk in Korat is in 2010 ontstaan in samenwerking met het Tamar Center in 

Pattaya. Veel vrouwen die werken in de prostitutie in Pattaya, komen uit Korat. Daarom is 

destijds vanuit het Tamar Center in Pattaya een preventieproject gestart in Korat. 

In 2014 is Tamar Korat als zelfstandig project verdergegaan onder de verantwoordelijkheid 

van Project L.I.F.E., in samenwerking met YWAM Thailand.  

In 2018 heeft STCT een aparte rekening geopend, die bedoeld was voor de giften voor het 

preventiewerk en de sponsorkinderen in Korat.  

In de loop van de jaren is het project in Korat dusdanig gegroeid dat het goed was dat er 

specifiek bestuurlijk aandacht aan kon worden gegeven. Er was een directere relatie 

ontstaan met sponsors van dit project en het verdiende dan ook om op eigen benen te gaan 

staan. 

In goed overleg is de rekening op 29 december 2020 overgenomen door “Stichting Tamar 

Korat Nederland”. Dit om het voor de trouwe gevers zo makkelijk mogelijk te houden. 

Middels een gezamenlijke brief van de besturen van STCT en STKN, zijn alle gevers over 

deze overname geïnformeerd. 

De penningmeester van STCT heeft (in overleg met het bestuur van de nieuwe stichting) 

eind december het gehele bedrag wat op de rekening stond en bestemd was voor het werk 

in Korat, overgemaakt naar Project L.I.F.E. ten behoeve van het project in Korat. Hierdoor 

kon de penningmeester van STKN met een schone lei starten.  

In de maanden voorafgaand aan deze overheveling is regelmatig contact geweest met de 

verschillende bestuursleden van de 2 stichtingen. Er is afgesproken dat vanaf 2021 eenmaal 

per jaar de bestuursleden van Stichting Tamar Center Thailand en Stichting Tamar Korat 

Nederland een ontmoeting hebben. 
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Publiciteit 

Middels de website en social media werd is 2020 zowel vanuit Thailand als vanuit Nederland 

gecommuniceerd over de stand van zaken. 

Ook heeft het bestuur in het najaar van 2020 diverse kerkelijke gemeenten een 

informatiebrief verzonden om het Tamar Center onder de aandacht te brengen. Dit 

resulteerde in een aantal opbrengsten van zondagse collectes. 

 

Interne organisatie 

Het bestuur bestond op 31-12-2020 uit 4 bestuursleden: 

Voorzitter  Manouk Ruitenberg 

Secretaris  Frans van de Giessen 

Penningmeester Mar-Wil Zirkzee 

Bestuurslid PR Rik Rorije 

In september 2020 heeft het bestuur afscheid genomen van Elly Sturrus als voorzitter. Zij 

had al in 2019 aangegeven haar functie te willen neerleggen. De rol van voorzitter is daarna 

overgenomen (met instemming van het bestuur) door Manouk Ruitenberg. De 

bestuurswijzigingen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Er is sprake van een duidelijke rolverdeling.  

Wel is het bestuur op zoek naar een vijfde bestuurslid, maar door de geldende maatregelen 

was het lastig om iemand te benaderen. Het plan in 2021 is om verder op zoek te gaan naar 

het vijfde bestuurslid.  

Alle bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting. 

De kosten die door bestuursleden worden gemaakt ten dienste van de stichting worden 

vergoed door de stichting. 

Bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar aangesteld als bestuurslid.  

Er is een periodiek rooster van aftreden. Met instemming van het bestuur is een onbepaald 

aantal maal herbenoeming mogelijk. De herbenoeming vindt plaats tijdens een 

bestuursvergadering. 

 

Financiën 

De afgelopen jaren waren er wat schommelingen in de jaarcijfers. 

In het 2020 is het totaalbedrag aan giften afgenomen.  

Dit heeft vooral te maken met de fundraising voor huisvesting, wat in 2019 voor piek in de 

giften zorgde.  

Als extra doel kwam een deel van de giften binnen met bestemming “covid-hulp” onder de 

prostituees. Doordat de grenzen in Thailand dicht gingen om verspreiding van de pandemie 

tegen te gaan, stopte de toestroom van sekstoeristen. Hierdoor hadden de vrouwen die in de 

bordelen werken onverwacht geen inkomsten meer. 

De staf van het Tamar Center heeft in 2020 onder de geldende veiligheidsmaatregelen 

wekelijks voedselpakketten verspreid onder de vrouwen die geen inkomsten hadden. 

Eind 2020 is in samenspraak met de staf in Pattaya een aanvraag gedaan voor een grote 

bijdrage van EO-Metterdaad voor voedselpakketten. Deze aanvraag is gehonoreerd en in 

2021 is het bedrag via STCT aan het Tamar Center geschonken. 
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In verband met de overname van de Korat-rekening door de nieuwe Stichting Tamar Korat 

Nederland zijn beide grootboeken “giften Korat” en “Support children Korat” eind 2020 in het 

boekhoudprogramma opgeheven. 

Het resultaat in 2020 is hoger dan het jaar ervoor. Dit heeft te maken met de doorbetaalde 

giften naar Project L.I.F.E. in 2020. Die waren laag in verband met de ongunstige koers van 

de Thaise Baht. Het is het streven om in 2021 dit weer recht te trekken. 

De verkoop van producten is fors teruggelopen. Door de corona-maatregelen waren er geen 

evenementen waar producten konden worden verkocht. Ook de orders die vanuit Thailand 

besteld werden liepen terug, mede doordat het Tamar Center gesloten was en de vrouwen 

daarom geen producten konden maken.  

De totale kosten zijn ruim onder de 5 % van de ontvangen donaties gebleven. 

 Baten 
2020 

Lasten 
2020 

Baten 
2019 

Lasten 
2019 

Baten 
2018 

Lasten 
2018 

Giften 78.088  106.985  93.290  

Verkoop 661  2.404  771  

Doorbetaling 
giften 

 64.962  102.129  75.494 

Algemene 
kosten 

 1.641  2.519  965 

Resultaat 12.146  4.742  13.512  
Voor uitgebreidere jaarrekening: zie pagina 6 en 7 

Hiervoor zijn de giften in 2020 in Thailand gebruikt: 

 

Ook afgelopen jaar ontving STCT een financieel rapport vanuit het Tamar Center en vanuit 

Korat, waarin duidelijkheid verschaft wordt, hoe de ontvangen giften in Thailand besteed zijn. 

De jaarcijfers van 2020 zijn tijdens een bestuursvergadering in juni 2021 goedgekeurd en de 

penningmeester is door het bestuur decharge verleend. 
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Conclusies en actiepunten 2021 

Ondanks de strenge maatregelen in het kader van de wereldwijde pandemie, heeft het 

bestuur toch mogelijkheden gezocht en gevonden om het werk van het Tamar Center te 

ondersteunen. 

De punten die in het beleidsplan voor 2019-2021 zijn genoemd, zijn deels ingevuld. 

In 2021 wordt een geactualiseerd beleidsplan voor de komende jaren opgesteld. 

In 2021 zal een sponsorfietstocht worden georganiseerd. Deze vindt plaats op 12 juni. 

Er zal in 2021 geprobeerd worden een vijfde bestuurslid te vinden om het bestuur te 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag is met instemming van het gehele bestuur goedgekeurd op de 

jaarvergadering op 22 juni 2021. 
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Jaarrekening : 

Balans 
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Staat van baten en lasten 


