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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Avondje-Uit in Best over 2016, het 7e jaar van haar
bestaan. Begonnen op 1 oktober 2009 als een gezamenlijk project van de seniorenverenigingen
PVGE, KBO en de Algemene Hulpdienst en in november 2010 omgezet in een stichting, is
Avondje-Uit nu bij iedereen bekend in Best.
In het jaar 2016 heeft het succes van voorgaande jaren zich verder doorgezet. Van de doelgroep
van Avondje-Uit – mensen met lichamelijk, geestelijk of sociale beperkingen die weinig het huis uit
komen en dreigen te vereenzamen – weten steeds meer mensen Avondje-Uit te vinden. Het aantal deelnemers is toegenomen tot 153 op het eind van 2016, met een gemiddelde leeftijd van 77
jaar. Zij hebben deelgenomen aan 339 uitjes, dat is 28,5 uitje per maand. De uitjes hebben ze zelf
gekozen uit een aanbod van circa 600 mogeljke uitjes per jaar naar tientallen bestemmingen in en
rondom Best.
Dit is mogelijk dankzij de inzet van 105 vrijwilligers, die er in dit jaar 552 keer op uit zijn getrokken
als gastheer of gastvrouw met een of meerdere gasten in hun auto om hen een heerlijke middag,
avond of dag te bezorgen. Over het hele jaar hebben zij 1344 keer een gast blij gemaakt met een
voorstelling in een theater, bioscoop, concertzaal of met een wandeltocht in de natuur, in tuinen,
naar een kasteel, een boottocht, duofietstocht of naar een van de vele andere evenement in Best
en omgeving. Er waren twee groepsuitjes, 'gouden uitjes' genoemd, met 80 deelnemers naar een
interessante plek verder weg: in het voorjaar naar het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem en
in de nazomer naar de Kasteeltuinen van Arcen met een boottocht over de Maas eraan vooraf.
2016 was ook het jaar van de definitieve doorbraak van uitjes naar restaurants. Deze zijn zeer
sterk in populariteit gegroeid, o.a. omdat er dan meer tijd is voor contact met elkaar. Zij voorzien
duidelijk in de behoefte van gezelligheid – iets wat voor alleenwonende mensen belangrijker is dan
voor hen die met anderen samenwonen. Soms zijn restaurantuitjes gecombineerd met een natuurwandeltocht in de buurt.
De gasten reageren op bijna alle uitjes met enthousiasme en dankbaarheid jegens hun gastheren
en gastvrouwen. Ook deze vrijwilligers genieten met volle teugen. De doelstelling van het project voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder de ouderen in Best – is ook dit jaar zeker
weer bereikt. Meer oudere mensen doen weer mee in het sociale verkeer, contacten zijn ontstaan
met leeftijdsgenoten en de uitjes vormen een verrijking van hun leven op sociaal en cultureel
gebied.
Ook in financieel opzicht was 2016 een uitstekend jaar. Het is met een mooi positief saldo afgesloten, wat voornamelijk te danken is aan de extra inkomsten van sponsoren, hogere inkomsten
van de Vrienden van Avondje-Uit en deelname aan lokale en landelijke acties die geld in het laatje
brachten. Daardoor is de reserve gegroeid voor de jaren dat het eens financieel mocht tegengevallen.
In dit verslag geeft het bestuur u gedetailleerd inzicht in hoe het er in de periode 1 januari 2016 tot
31 december 2016 aan toe is gegaan: de doelgroep, de gasten, de vrijwilligers, de activiteiten, de
sponsoring, de publiciteit en de financiële gang van zaken. Aan de sponsors wordt hiermee ook
een verantwoording gegeven voor hun financiële bijdragen aan Avondje-Uit.

2. Doelstelling
De Stichting "Avondje-Uit" heeft als doel om bij de oudere en gehandicapte inwoners van Best
gevoelens van eenzaamheid te voorkomen of te verminderen door hen een activiteit aan te bieden
waarmee ze het gevoel krijgen (weer) deel te nemen aan het sociale verkeer, gelegenheid krijgen
contacten te leggen met leeftijdsgenoten en (weer) ervaringen te hebben die hun leven verrijken.
Om dit doel te bereiken biedt het project aan alle deelnemers elk kwartaal een nieuw programma
aan van ruim 125 voorstellingen in de circa 15 culturele instellingen rondom Best, waaruit iedere
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deelnemer maximaal 5 voorstellingen kan kiezen. Ook kan men buiten dit programma om een
zelfgekozen cultureel evenement opgeven dat men graag zou willen bezoeken. Daarnaast is er
steeds meer belangstelling om ergens gezellig te gaan eten
De stichting voorziet ook in de werving van vrijwilligers die in hun eigen auto geregeld met één of
meer gastdeelnemers op stap willen gaan naar de door hen gewenste voorstelling en hen een
gezellig middagje- of avondje-uit willen bezorgen. De vrijwilliger fungeert dan als gastheer/gastvrouw die de gast(en) persoonlijke aandacht geeft, helpt in alles en samen met hen de voorstelling
beleeft.
Avondje-Uit zorgt voor de entreekaartjes van elke voorstelling, voor een geschikte match tussen de
gast(en) en vrijwilliger(s) en voor de financiële afhandeling. Daarbij wordt de vrijwilliger vergoed in
de eerste € 15, - van het entreekaartje en de vervoerskosten, terwijl de gast het entreekaartje en
een deel van de vervoerskosten moet betalen.

3. Doelgroep
De doelgroep van Avondje-Uit bestaat uit vooral oudere inwoners van Best die om een of andere
reden (lichamelijk, psychisch, sociaal, materieel) hun huis niet gemakkelijk uitkomen, in een sociaal isolement zijn geraakt of dat dreigen te raken en zo te vereenzamen. Ook gehandicapte
inwoners die in dezelfde omstandigheden zitten als die in de primaire doelgroep kunnen aankloppen bij Avondje-Uit.
De organisatie van Avondje-Uit moedigt potentiële deelnemers aan mee te doen via gerichte publiciteit in plaatselijke bladen en schakelt daarbij maatschappelijke - en vrijwilligersorganisaties in,
die actief zijn op het gebied van welzijn en zorg. Het blijkt dat de meerderheid van de nieuwe
deelnemers zich aanmelden via "mond-tot-mond"-reclame. Omdat bijna iedereen in Best AvondjeUit kent, zijn het ook de kinderen van alleenwonende ouderen, die hun moeder en /of vader
stimuleren mee te doen met Avondje-Uit.

4. Organisatie
Het bestuur van de stichting Avondje-Uit bestond eind 2016 uit de volgende personen:.








John Peeters
Helly van Oudenhoven
Bram Flierman
Thea de Baar
Toos de Groen
Jacqueline van Boven
Anke Lips

voorzitter
coördinator
penningmeester
werkgroep Vrienden Van Avondje-Uit
ledenadministratie en notulist
financiële afhandeling
publiciteit

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
 De coördinator vervult de sleutelfunctie bij Avondje-Uit. Bij haar komen alle aanvragen van
uitjes en gasten en aanmeldingen van vrijwilligers binnen, zij zorgt voor de aanschaf van de
entreekaartjes, het zoeken van geschikte vrijwilligers per uitje, waarbij speciaal gelet moet
worden op het vervoer van rollators/rolstoelen, het rondbrengen van de kaartjes en benodigde
informatie bij de vrijwilligers en het bijhouden van een uitjesoverzicht met alle gasten en
vrijwilligers over het hele jaar. Tijdens vakantieperiodes wordt deze functie waargenomen door
andere bestuursleden.
Gedurende het hele jaar heeft de coördinator waardevolle ondersteuning gekregen van Wil
Pruijsen, vooral in de uitwisseling van e-mails en e-tickets met de vrijwilligers van de uitjes
 Voorzitter en penningmeester zorgen voor financiële bijdragen van fondsen aan Avondje-Uit en
de subsidieaanvraag bij de gemeente, waarbij zij de uitgangspunten van Avondje-Uit zodanig
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voor het voetlicht brengen dat gerekend kan worden op een jaarlijkse subsidiestroom.
 De penningmeester verzorgt de financiële administratie, beheert de kas en bankrekeningen,
ontvangt en incasseert gelden en doet uitgaven, in samenwerking met de coördinator en de
financiële afhandelaar. Hij verzorgt de jaarrekening en overlegt met de kascontrolecomissie.
 De financiële afhandelaar zorgt op basis van de uitstapjeslijst van de coördinator voor het
innen van de bijdragen van alle gasten via automatische incasso en voor afwerking van de
declaraties van de vrijwilligers. Zij controleert alle declaraties en maant de vrijwilligers als zij
daarbij in gebreke blijven.
 De ledenadministrateur/notulist houdt de administratie bij van de gasten, vrijwilligers en vrienden, stelt agenda's op voor vergaderingen en maakt de verslagen daarvan, alsmede de bijbehorende actielijsten.
 Het bestuurslid dat de werkgroep Vrienden van Avondje-Uit leidt zorgt voor inkomsten gedoneerd door vrienden van Avondje-Uit en andere bronnen van inkomsten, zoals statiegeldacties
en loterijen. Ook organiseert de werkgroep de contactmiddag voor alle gasten, vrijwilligers en
vrienden van Avondje-Uit.
 Het bestuurslid voor publiciteit en de voorzitter zijn verantwoordelijk voor de PR. Deze bestaat
uit het onderhouden van contacten met andere organisaties, het schrijven van artikelen voor de
plaatselijke dorpskrant en in de bladen van verwante organisaties, het samenstellen van de
drie-maandelijkse nieuwsbrief en de publicatie van het Avondje-Uitprogramma per kwartaal,
dat samen met de coördinator wordt samengesteld.
Bestuursvergaderingen
In 2016 is het bestuur 7 keer bij elkaar geweest om de gang van zaken te bespreken, plannen op
te stellen, begroting vast te leggen, ervaringen en reacties van gasten en vrijwilligers te bespreken,
en problemen op te lossen. Van elke bestuursvergadering is een verslag en een actielijst gemaakt.
Vrienden van Avondje-Uit
In 2016 bestond de werkgroep uit de volgende vrijwilligers:
 Thea de Baar
voorzitter, tevens bestuurslid
 Wil Kuiten
 Marlène Swinkels
 Ans v.d. Vleuten
 Margriet Vader
Hoofdtaak van de werkgroep is het benaderen van personen, organisaties en bedrijven om vriend
te worden en/of te blijven en een bedrag te doneren aan Avondje-Uit. Het aantal vrienden bedroeg
eind 2016 53, waarvan 19 bedrijven en 34 particulieren.
De werkgroep heeft bovendien financiële middelen vergaard door inzamelacties te organiseren ten
bate van Avondje-Uit. Zo zijn er statiegeldacties bij diverse supermarkten georganiseerd. Mede
dankzij de activiteiten van deze werkgroep kan de Stichting rekenen op een gezonde financiering.

5. Gasten
Eind december waren 153 mensen als gast aangesloten bij Avondje-Uit, Dat is een netto jaarlijkse
toename van 27 gasten. Hun gemiddelde leeftijd is 77 jaar. Een aantal gasten is jonger dan 50
jaar, dit zijn jongere gehandicapten die, qua beperkingen en vervoer, in dezelfde situatie verkeren
als de doelgroep van Avondje-Uit en om deze reden ook zijn geaccepteerd als gast van AvondjeUit. De meeste gasten bevinden zich in de leeftijdsgroep tussen 80 en 89 jaar. De jongste gast is
33 jaar en de oudste gast is 94 jaar. Ongeveer 40% is afhankelijk van rolstoel, rollator of stok.
Met elke nieuwe gast wordt thuis een intakegesprek gevoerd waarin de persoonlijke omstandigheden van de gast zijn besproken en beoordeeld, de spelregels van Avondje-Uit zijn uitgelegd en
het programma van het lopende kwartaal is overhandigd. Ook wordt een machtigingsformulier voor
automatische incasso ingevuld. Soms wordt iemand die gast wil worden niet aangenomen als blijkt
dat er geen sprake is van lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen.
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6. Vrijwilligers
Het succes van een activiteit als Avondje-Uit staat of valt met het aantal vrijwilligers dat bereid is
met gasten op stap te gaan. Om het aantrekkelijk te maken vrijwilliger te zijn, worden de
autokosten vergoed (€ 0,20 per m) en het entreekaartje gedeeltelijk (namelijk de eerste € 15).
Bovendien is het uitgangspunt dat een vrijwilliger zich tot niets verplicht is. Hij kan zelf bepalen
hoeveel en welke van de door de gasten gekozen voorstellingen hij wil begeleiden. Waar
vrijwilligerswerk op veel plaatsen onder druk staat, blijven bij Avondje-Uit zich steeds weer nieuwe
vrijwilligers aan te melden, vooral door mond-tot-mondreclame. Het aantal vrijwilligers is in 2016
toegenomen van 94 naar 105. Hun gemiddelde leeftijd was 64 jaar. De leeftijdsgroep 60-69 telt de
meeste vrijwilligers; er zijn heel wat gepensioneerden. Er zijn relatief veel vrijwilligers die een baan
hebben gehad of nog hebben in de zorg of op welzijnsgebied. De jongste vrijwilliger is 37, de
oudste 85.
Met elke nieuwe vrijwilliger wordt thuis een intakegesprek gehouden, waarbij de persoonlijke gegevens en zijn vervoersmogelijkheden worden opgenomen en waarin de spelregels van Avondje-Uit
worden uitgelegd. Een enkele keer wordt iemand afgewezen als vrijwilliger indien communicatieve
vaardigheden, in het bijzonder luistervaardigheid, onvoldoende zijn.

7. Activiteiten
Uitjes
In 2016 zijn in totaal 1224 keer gasten blij gemaakt met een middagje- of avondje-uit – met de
gouden uitjes erbij geteld zelfs 1344 keer. Dat is dit jaar 23% meer dan in 2015. Zo'n grote toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer restaurant-uitjes zijn geweest. Deze tellen een
groter aantal deelnemers dan andere uitjes. Het aantal uitjes is in 2016 met 3 gestegen naar 339.
Dat komt neer op gemiddeld 28,5 uitjes per maand.
1e kwart.
2016

2e kwart.
2016

3e kwart.
2016

4e kwart.
2016

Uitjes
2016

Gouden
Uitjes

Totaal
2016

Aantal uitjes

101

85

63

88

337

2

339

Aantal gasten*)

313

270

303

338

1224

120

1344

Aantal vrijwilligers*)

130

128

130

153

541

43

584

2016

*) Dit is het aantal keren per jaar dat er een gast of vrijwilligers aan een uitje heeft deelgenomen.
Hieronder wordt de groei weergegeven in opeenvolgende jaren van het aantal uitjes, het aantal
keren dat gasten aan een uitje hebben deelgenomen en het aantal keren dat vrijwilligers zich
hebben ingezet voor Avondje-Uit, verdeeld over de 4 kwartalen van het jaar. De Gouden uitjes zijn
apart weergegeven.
4e kwart.
2009

1e kwart.
2010

2e kwart.
2010

3e kwart.
2010

4e kwart.
2010

Uitjes
2010

Aantal uitje

39

36

30

26

40

132

Aantal gasten

77

62

63

39

70

234

Aantal vrijwilligers

41

42

36

26

41

145

2009/10

2011

1e kwart.
2011

2e kwart.
2011

3e kwart.
2011

4e kwart.
2011

Totaal
2011

Aantal voorstellingen

32

44

32

45

153

Aantal gasten

52

81

64

95

292

Aantal vrijwilligers

38

47

41

59

185
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1e kwart.
2012

2e kwart.
2012

3e kwart.
2012

4e kwart.
2012

Uitjes
2012

Gouden
Uitjes

Totaal
2012

Aantal uitjes

66

60

48

70

244

2

246

Aantal gasten

100

107

94

126

427

55

482

Aantal vrijwilligers

72

71

62

86

291

21

312

2012

1e kwart.
2013

2e kwart.
2013

3e kwart.
2013

4e kwart.
2013

Uitjes
2013

Gouden
Uitjes

Totaal
2013

Aantal uitjes

65

72

53

75

265

2

267

Aantal gasten

149

130

126

182

587

73

660

Aantal vrijwilligers

83

81

68

104

336

25

361

1e kwart.
2014

2e kwart.
2014

3e kwart.
2014

4e kwart.
2014

Uitjes
2014

Gouden
Uitjes

Totaal 2014

Aantal uitjes

76

74

63

86

299

2

301

Aantal gasten

180

155

162

228

725

137

862

Aantal vrijwilligers

103

89

83

113

388

40

428

1e kwart.
2015

2e kwart.
2015

3e kwart.
2015

4e kwart.
2015

Uitjes
2015

Gouden
Uitjes

Totaal
2015

Aantal uitjes

92

73

78

91

334

2

336

Aantal gasten

196

212

196

286

890

115

1005

Aantal vrijwilligers

114

118

99

136

467

41

508

1e kwart.
2016

2e kwart.
2016

3e kwart.
2016

4e kwart.
2016

Uitjes
2016

Gouden
Uitjes

Totaal
2016

Aantal uitjes

101

85

63

88

337

2

339

Aantal gasten

313

270

303

338

1224

120

1344

Aantal vrijwilligers

130

128

130

153

541

43

584

2013

2014

2015

2016

De groei is in
grafische vormnog duidelijker
te zien:
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Gouden Uitjes
De Gouden Uitjes zijn genoemd naar een sponsoractie 'Het Groene Goud' van de Rabobank Het
Groene Woud Zuid. Het bedrag dat door deze actie werd verkregen is uitsluitend bestemd voor
Gouden Uitjes. De opzet van de Gouden Uitjes is hetzelfde als bij de andere uitjes.
 Op 24 mei ging het Gouden Uitje naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Verdeeld in verschillende groepjes (veelal op basis van een loopbeperking) werd alles wat het
Openluchtmuseum te bieden heeft verkend, mede gebruikmakend van de oude tramlijn door
het museumgebied. Met een lunch en een drankje ter afsluiting.
 Op 26 augustus ging het Gouden Uitje naar de Kasteeltuinen in Arcen. Dit werd voorafgegaan
door een boottocht op de Maas vanuit Well naar het Leukermeer. Geluncht werd er in de sfeervolle, gewelfde kelder van het kasteel, waarna elk groepje zijn eigen route volgde door de vele
aantrekkelijke tuinen met watervallen, fonteinen, exotische vogels, vijvers met vissen en kunstwerken. Afgesloten werd met een drankje in het Koetshuis of op het terras van het kasteel.
Samenstellen programma Avondje-Uit.
Ieder kwartaal wordt een programma samengesteld dat uit 125 tot 150 uitjes bestaat, waaruit gasten kunnen kiezen. Hiervoor maakt de coördinator een selectie uit de voorstellingen in de programmagidsen van een 15--tal theaters en concertcentra in en rond Best, aangevuld met vele voor onze
gasten aantrekkelijke binnen- en buitenevenementen in en rond Best die gevonden worden op internet. Deze kwartaalprogramma’s worden drie weken vóór het nieuwe kwartaal bij de gasten thuis
bezorgd en per e-mail doorgestuurd naar de vrijwilligers.
Contactmiddag
In 2016 was er geen contactmiddag, omdat besloten is deze bijeenkomsten om de twee jaar te organiseren. De volgende contactmiddag staat gepland in het voorjaar 2018
Vrijwilligersavond
Doel van deze avond is om de vrijwilligers van Avondje-Uit te informeren over allerlei zaken en de
vrijwilliger in de gelegenheid te stellen mee te denken over de gang van zaken bij de stichting.
Deze vindt eenmaal per twee jaar plaats. In 2015 is de vorige gehouden, in 2017 zal de volgende
plaatsvinden.

8. Sponsoren
Heel wat sponsors hebben een financiële bijdrage geleverd aan Avondje-Uit.
Gemeente Best
Ook in 2016 heeft de gemeente Best een subsidie toegekend van € 4.500,- . Deze subsidie wordt
door Avondje-Uit gezien als een ondersteuning, aanmoediging en erkenning voor het goede werk
dat de stichting verricht.
Vrienden Van Avondje-Uit
De werkgroep Vrienden Van Avondje-Uit benadert jaarlijks bedrijven en particulieren voor een bijdrage. 19 bedrijven en 34 particulieren hebben totaal een bedrag van ca. € 4.224.65 gedoneerd.
Statiegeldacties.
In verschillende winkelcentra is er voor Avondje-Uit een inzamelactie van statiegeldbonnen gehouden, hetgeen in totaal € 892 opleverde.
Clubkascampagne van de Rabobank HGWZ
De Rabobank HGWZ heeft dit jaar € 75.000 beschikbaar gesteld voor organisaties in Best die een
maatschappelijk doel dienen. De verdeling van het bedrag is conform het aantal stemmen dat Rabobankleden in Best, Son en Breugel, Oirschot en de Beerzen konden toekennen aan hun favoriete doelen. Avondje-Uit wist veel stemmen te vergaren, hetgeen € 1051.05 euro opleverde.
Financiële bijdrage Oranjefonds
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Aan het Oranjefonds is gevraagd een bijdrage te leveren aan het project 'Uitbreiding Avondje-Uit
met restaurant-uitjes, natuuruitjes en sportieve uitjes”. Het Oranjefonds heeft hiervoor in 2016 een
voorschot van € 2625 overgemaakt. De definitieve afrekening moet plaatsvinden in 2017.
Collecte van de Protestantse kerk
De Protestantse kerk in Best heeft eenmalig tijdens een dienst in de kerk een collecte gehouden
voor Avondje-Uit.
Donaties van vrijwilligers bij declaraties.
Veel vrijwilligers van Avondje-Uit doneren hun reiskostenvergoeding aan de stichting en soms nog
meer. Dit leverde in 2016 een bedrag van € 961 op.

9. PR en communicatie
Nieuwsbrieven
Ook in 2016 is elk kwartaal een Avondje-Uit Nieuwsbrief verschenen, dat tegelijk met het AvondjeUit kwartaalprogramma wordt verspreid. Alle gasten, vrijwilligers, vrienden en organisaties in Best
ontvangen de nieuwsbrief.
De Nieuwsbrief vormt het belangrijkste communicatiemiddel, zowel intern als extern. Hierin worden
alle gebeurtenissen in en rond Avondje-Uit beschreven en met foto’s geïllustreerd. De meest gelezen rubriek is de rubriek Bloemlezing, waarin deelnemers aan een uitje vertellen hoe de gasten en
de vrijwilliger zelf het uitje hebben ervaren.
Lokale publicaties
Ook in 2016 zijn er artikelen aangeboden aan Groeiend Best, waarin verslag gedaan wordt van
speciale activiteiten of opgeroepen wordt tot bepaalde acties – bijvoorbeeld het uitbrengen van een
stem op Avondje-Uit bij competitieve sponsoracties.
Website
Op de website van Avondje-Uit, www.avondje-uit-best.nl kan men alle informatie vinden over de
doelstelling, werkwijze, organisatie en het bestuur van Avondje-Uit, alsmede alle activiteiten en alle
sponsors. Ook staan er de laatste nieuwtjes, foto's van uitjes, het laatste jaarverslag, alle verschenen nieuwsbrieven en de programma's voor het lopende en komende kwartaal, alsook alle
informatie die vereist is voor de ANBI-toekenning.

10. Contacten
Het bestuur hecht veel waarde aan een breed draagvlak en aan goede contacten met instanties
en personen die aan het succes van Avondje-Uit kunnen bijdragen. In 2015 is gesproken en/of
schriftelijk gecommuniceerd met de volgende instanties:
Gemeente Best
Bestwijzer
WBO (Welzijn Best-Oirschot)
PVGE Best e.o.
KBO Best
Seniorenraad Best
Zonnebloem Best
Rode Kruis Best
Gehandicaptenplatform Best
Algemene Hulpdienst Best
Archipel / Kanidas
VOZ (overleg van Vrijwilligers Organisaties in de Zorg)
Lokale Omroep Best
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11. Ontwikkeling ICT-systemen
Vorig jaar is geconstateerd dat de situatie m.b.t. het gebruik van ICT-middelen binnen de stichting
verre van optimaal was. In 2015 is hierin een drastische verandering aangebracht.
Nieuwe website
Een volledig vernieuwde website www.avondje-uit-best.nl is in 2016 in gebruik genomen. Hij is gebouwd als een sponsorgift door Manuel Putmans van Home Made Webdesign te Best. Deze nieuwe website is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerder, zelfgebouwde website, zowel wat vormgeving als wat de inhoud betreft.
MSAcces-systeem voor Uitjes registratie en Incasseringen.
Het door Dick Grooters gebouwde MSAcces-systeem, dat gebruikt wordt voor het registreren van
gasten, vrijwilligers, uitjes en maandelijkse automatische incasseringen bij de gasten is in 2016 onder handen genomen door Peter Toenders. De bedoeling is dat het zodanig wordt uitgebreid dat
de spreadsheetsystemen die momenteel ook nog gebruikt worden door de de financiële afhandelaar Jacqueline van Boven en de ledenadministrateur Toos de Groen overbodig worden. Daartoe
zijn functionele specificaties van de te bouwen uitbreiding van de MSAccess opgesteld, zoals de
invoer van alle declaraties van vrijwilligers, de invoer van alle betalingen van ingekochte kaartjes
en het presenteren van opgeslagen informatie in handige overzichten. Het resultaat zou moeten
zijn: geen dubbele invoer meer van dezelfde gegevens in verschillende systemen.
Van deze specificaties is in 2016 een gedeelte geprogrammeerd, getest en in gebruik genomen,
maar het geheel is nog niet af.

12. Financiën
Exploitatieoverzicht 2016
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Begroting 2017

13. Kascontrole
In 2016 is de kas en de boekhouding over het voorgaande jaar 2015 gecontroleerd door een kascommissie bestaande uit de volgende personen:
 Monique Scheepers
 Peter Toenders
De kascontrole over het jaar 2016 heeft op 24 maart 2017 plaatsgevonden de kascommissie die
bestond uit
 Peter Toenders
 Wil Kuiten
De commissie heeft hierover verslag uitgebracht op de vrijwilligersavond d.d. 29 maart 2017. Zij
heeft geconstateerd dat de balans per ultimo 2016 alsmede de resultatenrekening over 2016 een
waarheidsgetrouw beeld geven van de financiële situatie en heeft aanbevolen het bestuur voor het
haar gevoerde financiële beleid te dechargeren.

14. Dankzegging
Het bestuur van Avondje-Uit wil, mede namens alle gasten en vrijwilligers, alle sponsoren bedanken die Avondje-Uit in staat stellen om de activiteit in stand te houden.
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Zonder deze geldelijke bijdragen zou het niet mogelijk zijn geweest zoveel vrijwilligers te werven.
Dankzij deze vrijwilligers en de geldelijke bijdragen worden ouderen in Best met fysieke en/of
geestelijke beperkingen en met beperkte vervoersmogelijkheden in staat gesteld aan het maatschappelijk leven deel te nemen, contacten te leggen en te onderhouden en zo van het leven te
genieten.
Wij zijn blij dat via deze activiteit blijkt dat er nog veel vrijwilligers zijn die een bijdrage willen leveren aan het bestrijden of verminderen van eenzaamheid onder ouderen en gehandicapten.
Dank ook aan de Gemeente Best, alle Vrienden van Avondje-Uit en alle mensen en bedrijven die
via de lokale sponsoractie een bijdrage hebben geleverd
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Bijlage A. De spelregels van Avondje-Uit
Voor de gasten:
 Iedere gast van Avondje-Uit ontvangt elk kwartaal een Avondje-Uitprogramma van ca. 125
mogelijke uitjes in en rondom Best.
 U kunt per kwartaal maximaal 5 uitjes kiezen. Maar U kunt ook een zelfgekozen uitje (buiten het
programma om) opgeven.
 De gewenste uitjes moet u zo vroeg mogelijk doorgeven aan de coördinator op een van de
volgende manieren:
a. telefonisch via 395109 (Helly van Oudenhoven) b.g.g. 392917 (John Peeters)
b. een kaartje sturen naar Avondje-Uit, coördinator, Wever 3, 5683MN Best
c. een e-mail sturen naar coordinator@avondje-uit-best.nl
 U moet dan ook doorgeven of u een rolstoel/rollator wilt meenemen.
 De coördinator van Avondje-Uit kiest een geschikte vrijwilliger uit. Deze zal u ongeveer een
week vóór de datum van het uitje opbellen om een afspraak te maken hoe laat hij/zij u zal
komen ophalen.
 Het is mogelijk dat u er nog meer andere gasten mee zullen gaan die zich voor dezelfde voorstelling hebben opgegeven.
 De kosten voor een avondje-uit zijn: het entreekaartje + vervoerskosten + mogelijke reserveringskosten. Voor vervoer inclusief parkeren geldt een vast bedrag van € 5 per gast ongeacht de
bestemming en het aantal inzittenden, Bij uitjes binnen Best is dit € 2,50.
 Na de voorstelling zal het totale bedrag van uw rekening worden afgeschreven; u hebt daarvoor
een doorlopende machtiging ondertekend. Als u een introducé hebt meegenomen wordt deze
kosten ook van uw rekening afgeschreven.
 Als u onverwacht verhinderd bent en dit tijdig aan ons hebt doorgegeven, proberen wij de
kosten van het kaartje terug te krijgen. Lukt dat, dan zal er niets van uw rekening worden
afgeschreven.
Voor de vrijwilligers:
 Elke vrijwilliger krijgt per kwartaal het gehele Avondje-Uit programma per e-mail toegestuurd en
kan het desgewenst voor zichzelf uitprinten.
 Alle vrijwilligers krijgen gemiddeld om de 2 weken een mail van de Avondje-Uitcoördinator met
de door de gasten aangevraagde uitjes voor de komende· periode.
 U kunt hieruit een of meer uitjes kiezen om te begeleiden. Deze mailt u terug naar de coördinator. Als u geen uitjes kiest, hoeft u dat niet terug te melden.
 Een à twee weken voor het uitje krijgt de vrijwilliger de kaartjes of e-tickets thuis bezorgd,
alsook een mail met gegevens over de gast(en), voorstelling, route, parkeergelegenheid,
eventuele andere vrijwilligers die meegaan en het declaratieformulier voor dit uitje
 Indien er meer vrijwilligers naar eenzelfde voorstelling gaan, kunnen zij onderling contact
opnemen om vervoer en aankomsttijden af te stemmen.
 Van het entreekaartje voor de vrijwilliger wordt de eerste € 15 vergoed. Als het kaartje meer
kost moet het meerdere boven € 15 worden betaald. Ook krijgt de vrijwilliger de betaalde
parkeerkosten de vervoerskosten tegen (tegen een tarief van € 0,20 per km.)
 Na het uitje vult de vrijwilliger het declaratieformulier in en mailt het terug. Het eindbedrag kan
positief of negatief zijn. Binnen enkele weken moet hij/zij het eindbedrag hebben overgemaakt
op rekening NL18RABO0155275003 van Avondje-Uit óf krijgt hij/zij het op eigen rekening
gestort.
 Op het declaratieformulier omschrijft de vrijwilliger ook hoe het uitje is verlopen en hoe de
gasten het hebben ervaren.
 Als een vrijwilliger voor een toegezegd uitje is verhinderd, geeft hij dit zo snel mogelijk door aan
de coördinator. Deze probeert er dan een ander te vinden.
 Alle vrijwilligers en gasten van Avondje-Uit zijn verzekerd via· een collectieve vrijwilligersverzekering. Schade moet direct na het uitje worden gemeld aan de coördinator.
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