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1. Samenvatting
2019 was een bijzonder succesvol jaar voor Avondje-Uit. We vierden
ons 10-jarig jubileum, niet alleen voor onszelf, ook samen met andere ouderen in Best: gasten van de Zonnebloem, bewoners van
Nazareth/Kanidas en alle andere senioren in Best. Dat gebeurde op
het evenemententerrein in een grote circustent via drie voorstellingen
van circus Alexander die we voor deze gelegenheid naar Best hadden gehaald. Zo hebben 440 mensen genoten van ons feestje.
Iedereen van Avondje-Uit kon na het circus aansluiten bij een feestelijke high tea in Prinsenhof met vrolijke muzikanten.
In het voorjaar was er een heerlijk Gouden Uitje aan voorafgegaan
naar de draaiorgels en de kermisattracties in het Orgel- en kermismuseum van Hilvarenbeek, waar de voetjes van de vloer gingen en
prijzen in in de rondte vlogen.
Over het hele jaar 2019 zijn er 316 uitjes geweest. Veel gasten hebben er het maximale uit gehaald: 5 uitjes per kwartaal, waarop je samen
met leeftijdsgenoten kunt genieten van theater, dans, muziek, cabaret,
musea, etentjes in restaurants, boottochten, optochten – en wat al niet
meer. Van alle soorten uitjes zijn het ook dit jaar weer de uitjes naar
restaurants en het Gouden uitje die de meeste gasten en vrijwilligers
hebben getrokken. Dat zijn nu juist de uitjes waarop elkaar ontmoeting centraal staat en er veel gelegenheid is voor contact met elkaar.
Bijzonder was de leerzame en inspirerende avond die het bestuur in
november georganiseerd had voor Avondje-uitvrijwilligers over het
omgaan met mensen met dementie.
Er hebben zich ook dit jaar weer nieuwe gasten en vrijwilligers aangemeld, aangestoken door de enthousiaste verhalen van mensen die al
aan Avondje-Uit meedoen. Avondje-Uit telde eind 2019 187 gasten
en 105 vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is nog steeds in de pas
met het aantal gasten, alhoewel het soms steeds meer moeite kost
om voor elke uitje de vrijwilligers te vinden.

Ook financieel deed Avondje-Uit het in 2019 goed, mede dankzij de
subsidie van de gemeente en de opbrengst van de Rabobank Clubsupportactie.
De conclusie is dat de doelstelling van Avondje-Uit – het voorkomen
en verminderen van eenzaamheid in Best onder ouderen met beperkingen – ook in 2019 zeker weer is bereikt.
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2. Bestuur
Avondje-Uit kreeg op 1 januari 2019 een nieuwe voorzitter: Carla van
Eldijk. Met zo’n jonge voorzitter maar ook veel ervaring in het vrijwilligerswerk voor ouderen met beperkingen boft Avondje-Uit. Zij heeft
12 jaar in het bestuur van de Zonnebloem gezeten, waarvan de laatste 7 jaar als voorzitter. Bovendien is ze ook al jarenlang vrijwilliger bij
Avondje-Uit.
Carla volgt daarmee John Peeters op, die als bestuurslid aanbleef, in
de functie van PR & communicatie. Hij blijft de Avondje-Uit nieuwsbrief verzorgen en samen met Helly elk kwartaal het Avondje-Uit programma. De samenstelling van het bestuur in 2019 was als volgt:
Carla van Eldijk
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Jacqueline van Boven
Margriet Vader
Anke Lips
John Peeters

voorzitter
coördinator
secretaris
penningmeester
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Het bestuur is in 2019 vijf keer in vergadering bijeengekomen. Van
elke vergadering is een verslag gemaakt en een actielijst. Vanwege
een groeiend aantal gasten en vrijwilligers zijn halverwege het jaar de
taken van de coördinatie beter verdeeld. Om overbelasting te voorkomen zijn bepaalde taken overgenomen door andere bestuursleden.
3. Deelnemers
Avondje-Uit is in 2019 gegroeid zowel qua aantal gasten als aantal
vrijwilligers. Er hebben zich gedurende het jaar 38 nieuwe gasten
aangemeld en 7 nieuwe vrijwilligers. Door overlijden, ziekte, verhuizing of om andere reden zijn er ook weer een aantal afgevallen,
Dit resulteerde op 31 december in een aantal van 187 gasten en
105 vrijwilligers. In vergelijking met 1 januari 2019 (180 gasten, 104
vrijwilligers) zijn er netto 7 gasten en is er 1 vrijwilliger bijgekomen.
Door de toeloop van nieuwe gasten, meer dan nieuwe vrijwilligers,
werd het in 2019 moeilijker om voor elk aangevraagd uitje genoeg
vrijwilliger(s) te vinden. Een enkele keer kon het uitje niet doorgaan.
De gemiddelde leeftijd van de gasten is 79,1 jaar en van de vrijwilligers 63,3 jaar.
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Wat betreft de deelname van mensen met dementie werd door het
bestuur het volgende besloten. Beginnende dementie is geen probleem, maar als het al vergevorderd is en de mensen afwijkend
gedrag gaan vertonen is het door ons niet goed te begeleiden. Helly
en Jacqueline zullen dit goed in de gaten houden via de evaluatie op
de declaraties. Het is voorts belangrijk dat de partner hierin zijn verantwoording neemt als begeleider. Als er geen partner bij is kunnen
wij deze gast niet meenemen. Wij bieden in principe geen één op één
begeleiding.
4. Uitjes
Het aantal uitjes in 2019 is in onderstaande tabel weergegeven. Ter
vergelijking ook de cijfers van 2018.
2019

1e
2e
3e
kwart kwart. kwart.
.

4e
Uitjes Gouden
kwart 2019 Uitjes*)

Tot.
2019

Aantal uitjes

94

79

60

80

313

2

315

Aantal gasten**)

472

428

327

355

1582

158

1786

Aantal vrijwilligers**)

174

154

126

131

535

62

653

*) De viering van het 10-jarig jubileum met een voorstelling van circus
Alexander en high tea Prinsenhof telt hier mee als Gouden Uitje
**) Aantal keren dat gasten of vrijwilligers aan een uitje deelnamen.
2018

1e
2e
3e
4e
Uitjes Gouden
kwart. kwart. kwart. kwart 2018 Uitjes

Tot.
2018

Aantal uitjes

94

75

69

91

329

2

331

Aantal gasten*)

354

377

314

396

1441

146

1587

Aantal vrijwilligers*)

153

143

125

152

573

54

627

Toelichting: Het aantal uitjes is weliswaar verminderd, maar het aantal
gasten en vrijwilligers dat er aan deelnam is gestegen. De reden hiervan is dat er steeds meer gasten kiezen voor restaurantuitjes en gouden uitjes. Omdat men per kwartaal niet meer dan 5 uitjes kan kiezen, gaat dat ten koste van het totaal aantal andere uitjes.
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Verdeling over de maanden:
2019

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Uitjes

31

27

30

27

28

24

18

18

24

31

28

19

Gasten

191 113 168 148 146 134 113

60

154 111 120

140

Vrijw

63

45

66

55

53

45

44

26

56

51

52

49

In vergelijking met 2018:
2018

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Uitjes

29

24

41

23

29

23

21

17

31

30

31

30

Gasten

107

93

154 108 137 132 111

70

133 116 127

153

Vrijw

46

39

68

29

53

53

41

50

52

43

47

52

Welke theaters zijn hoe vaak bezocht?
In 2019 hebben er uitjes plaatsgevonden naar maar liefst 26 (!) verschillende theaters en concertzalen, De belangrijkste 20 waren:
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Het theater met de meeste uitjes is het Parktheater, gevolgd door De
Schalm in Veldhoven en het Muziekgebouw, dat bij een flink aantal
muziekminnende gasten erg in trek is. Verrassend is dat daarna ‘t
Tejaterke komt, dat voor mensen van Avondje-Uit inmiddels een aantrekkelijk aanbod heeft, net als De Enck. Ook de life uitgezonden
opera’s op het grote filmdoek van bioscoop Vue in Eindhoven worden
steeds meer bezocht. Daarentegen heeft de Theater aan de Parade in
Den Bosch relatief weinig te bieden dat Avondje-Uitgasten aantrekt.
Verheugend is de sterk opkomende belangstelling voor de concerten in
de Bestse Lidwinakerk.

De top-uitjes van 2019 (excl. restaurants)
Hier ziet u de
uitje van 2019
met het grootste aantal
deelnemers
(gasten + vrijwilligers).bove
naan staat –
en dat zal u
niet verbazen
- de circusvoorstelling
met aansluitende high
tea, waarmee
we het 10jarig jubileum
van AvondjeUit hebben
gevierd. Hier
hebben zo’n
140 gasten
en vrijwilligers
aan meegedaan.
Op de 2e
plaats komt
het Gouden uitje naar het Orgel- en kermismuseum in Hilvarenbeek,
waar we aangenaam werden verrast in een danszaal met de mooiste
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orgels en een kermis met allerlei attracties. Nummer 3 is de komische
voorstelling ‘Beeld van een man’ in ‘t Tejaterke, waar we samen met
gasten van de Zonnebloem veel hebben kunnen lachen om de amusante
toneelspelers en koddige situaties.
Veel bezoekers trokken ook de voorstellingen ‘Drempelvrees’ in ‘t Tejaterke die liet zien waar je zoal tegenaan loopt als je beperkingen hebt en
de opvoering van het ‘Brug naar de toekomst’ door de Narrekap in de
Batafabriek. Toevallig hebben 4 van de top-5 uitjes in Best plaatsgevonden maar de daaropvolgende uitjes zijn verder weg, waaronder het ‘plattelandsconcert' met Hetty Pronk in Zijtaart en de Huifkarrentocht door de
Loonse en Drunense duinen.
Opmerkelijk is de grote deelname aan benefietconcerten voor een goed
doel, zoals in de Oirschotse kazerne en in Cultuurspoor.

De meest populaire restaurant-uitjes
De restaurant-uitjes blijken voor de meeste gasten het meest gewild.
Het meest populair – met maar liefst 83 gasten + vrijwilligers, verdeeld
over verschillende dagen was weer de Rooi Pannen, de plaats waar we
met de restaurant-uitjes zijn begonnen. Daarna komt het erg gezellige
proeflokaal Bregje in Oisterwijk en het Evoluon in Eindhoven als derde,
Ook in Ome Jan in Oisterwijk en restaurant Verde in Boxtel vinden veel
mensen het eten en de sfeer heerlijk.

5. Contactmiddag
Contactmiddagen tussen gasten, vrijwilligers en vrienden worden om
de 2 jaar gehouden. De vorige was in 2018, de volgende in 2020.
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6. Viering 10-jarig jubileum
Het 10-jarig jubileum van Avondje-uit werd op 16 augustus gevierd
op een bijzondere manier. Op het evenemententerrein in Best verrees
de grote circustent van circus Alexander, die we geëngageerd hadden
voor drie circusvoorstellingen op één dag: de 1e voor iedereen van
Avondje-Uit zelf, de 2e voor mensen van de Zonnebloem en bewoners van Kanidas/Nazareth. De 3e voorstelling was voor alle ouderen
in Best, die van circus houden. Het was een professionele circusvoorstelling met veel acrobatiek, behendigheid , goochelarij en humor. Zo hebben 440 mensen genoten van ons feestje dat wonderwel
bleek te passen in het festiviteitenprogramma van ‘200 jaar Best’
Voor de Avondje-Uitgangers was er aansluitend een feestelijke high
tea in Prinsenhof waar de muzikanten Bach en Broccoli ons tussen
de tafels door vermaakten met vrolijke liedjes die we meezongen en
op de man/vrouw toegesneden liedjes. Het was een gedenkwaardige
viering van 10 jaar Avondje-Uit
7. Vrijwilligersbijeenkomst
Op 16 april 2019 is in het zaaltje van Cultuurspoor de vrijwilligersavond gehouden, onder het genot van koffie, hapje en drankje.
Voorzitter Carla van Eldijk wierp een terugblik op de jaren 2017 en
2018; in beide jaren waren de Gouden uitjes en de restaurantuitjes
sterk in opkomst. Vanwege de snelle toename van gasten bij Avondje-Uit was er tijdelijk een wachtlijst. De voorzitter deed ook uit de doeken welke taken de verschillende bestuursleden hadden en meldde
dat de taken van Thea de Baar per 1 januari zijn overgenomen door
Margriet Vader.
Hierna kreeg Frank Montulet van de Seniorenraad de gelegenheid
toelichting te geven op de workshop ‘Niet pluisgevoel’ bedoeld voor
vrijwilligers in Best. Van de aanwezigen gaven voldoende mensen
zich om deze workshop ook voor Avondje-Uitvrijwilligers te houden.
De voorzitter memoreerde dat Avondje-Uit dit jaar 10 jaar bestaat en
kondigde aan dat dit gevierd zal worden door een professioneel circus naar Best te halen met drie voorstellingen op het evenemententerrein. Ook mensen van de Zonnebloem, Archipel en andere ouderen in Best zullen worden uitgenodigd. Voor mensen van AvondjeUit zal er daarna een feestelijke High Tea zijn in Prinsenhof.
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Hierna werd het verslag van de kascontrolecommissie gepresenteerd, waarna de vergadering het bestuur dechargeerde. Voor de
volgende kascontrole gaven Elly van Dam en Lucy Neggers zich op.
Vervolgens zijn door de vrijwilligers in 6 kleinere groepjes ervaringen,
ideeën en voorstellen uitgewisseld m.b.t. de gang van zaken bij
Avondje-Uit. Dit resulteerde in een 15-tal ideeën, voorstellen en afspraken. Een overzicht werd aan alle deelnemers van Avondje-Uit
gepresenteerd in de daaropvolgende nieuwsbrief .
Deze vrijwilligersbijeenkomst is als prettig, gezellig én vruchtbaar ervaren en zal over 2 jaar weer plaatsvinden, in een iets andere opzet.
8. Opleiding vrijwilligers: “Omgaan met mensen met dementie”
Op woensdag 6 november werd door Henk van den Heuvel in
Cultuurspoor voor een 20-tal Avondje-Uitvrijwilligers een bijzonder
leerzame training gegeven hoe om te gaan met mensen met
dementie. Na een inleiding over wat dementie is kwamen adviezen,
zoals:
– vriendelijk en geduldig blijven, korte zinnen gebruiken
– oogcontact maken en hem/haar aanspreken als een volwassene
– Hem/haar NIET gaan corrigeren; niet er tegenin gaan.
– Geen vragen stellen over het recente verleden
– Uitgaan van hij/zij nog wel kan en niet van wat hij/zij niet kan
– Mee laten blijven doen met clubs en andere activiteiten
– Probeer mee te denken en mee te golven
Via filmpjes liet Henk zien hoe mensen met dementie de soms goed
bedoelde hulp ervaren. Ter afsluiting wees hij op het maandelijkse
Alzheimer café in Best voor mensen met dementie, partners, familieleden en andere belangstellenden.
9. Vrienden van Avondje-Uit
De werkgroep Vrienden van Avondje-Uit is in 2019 actief geweest met
het onderhouden van de contacten met de vrienden van Avondje-Uit,
o.a. door de bezorging van de Nieuwsbrief van Avondje-Uit. Ook zijn
er nieuwe vrienden geworven. Eind 2019 waren er 49 vrienden van
Avondje-Uit, te weten 24 bedrijven en 21 personen. Bovendien heeft
de werkgroep geld ingezameld via statiegeldacties bij verschillende
supermarkten in Best.
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10. PR en communicatie
Intern
Voor de interne communicatie binnen Avondje-Uit is ieder kwartaal
een Avondje-Uit programma en een Avondje-Uit nieuwsbrief samengesteld. De informatie-uitwisseling voor elk uitje apart is als vanouds
verzorgd door de coördinator Helly van Oudenhoven en Jacqueline
van Boven voor de financiële afhandeling.
Extern.
De communicatie naar buiten was in 2019 via:
– artikelen in Groeiend Best
– overleg middels VOZ-vergaderingen
– de website pleinbest.nl
-- de eigen website www.avondje-uit-best.nl
– de nieuwsbrieven, neergelegd op plaatsen waar veel mensen
komen, zoals Bestwijzer, CultuurSpoor, Kadans, etc.
11. ICT-systemen
Website
De website www.avondje-uit-best.nl is regelmatig up-to-date gehouden. In 2019 is het o.a. uitgebreid met het privacy-reglement en zijn
de vertrouwenspersonen toegevoegd.
MSAcces-systeem
Het MSAccess-systeem voor de registratie en de financiële afhandeling, inclusief automatische incasso en overboekingen via de bank
werkt prima. Ook kunnen statistische overzichten worden gemaakt.
Dit is mede te danken aan de inzet van de vrijwilliger Peter Toenders
Spreadsheetsystemen op Dropbox
Het spreadsheetsysteem voor de registratie en verwerking van aangevraagde uitjes door de coördinator blijft goed functioneren. Van
hieruit wordt het MSAccess-systeem gevoed. Ook het spreadsheetsysteem in Dropbox voor deelnemersregistratie werkt naar behoren,
maar is nog niet gekoppeld aan de deelnemersregistratie in het MSaccess-systeem.
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12. Financiën
Exploitatie-overzicht 2019

– 12 –

Het jaar 2019 is afgesloten met een nadelig saldo van € 4.800,43. Dit
is vooral veroorzaakt door hogere kosten voor de viering van het 10jarig jubileum, door een circus naar Best te halen, dat speciaal voor
de zorg voorstellingen geeft.
Balans per 31-12-2019

Kascontrole.
In 2019 is de financiële administratie van 2018 gecontroleerd door
een kascontrolecommissie, bestaande uit de deskundige vrijwilligers:
Albert van de Veen en Elly van Dam. De boekhouding van 2019 zal in
2020 gecontroleerd worden door Elly van Dam en Lucy Neggers.
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13. Dankbetuiging
Het bestuur van Avondje-Uit wil, mede namens alle gasten en vrijwilligers, alle sponsoren bedanken die Avondje-Uit in staat stellen om
deze activiteit uit te voeren en uit te breiden .
Dank ook aan de bedrijven en particulieren die als Vriend van Avondje-Uit een bijdrage leveren aan het bereiken van ons doel. Dankzij de
vrijwilligers, vrienden en sponsors worden ouderen in Best met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen 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 ook blij met zovele vrijwilligers die willen bijdragen aan het bestrijden of verminderen
van eenzaamheid onder de ouderen en gehandicapten van Best.
Speciale dank aan de Gemeente Best voor de subsidie, die ook voor
2019 aan Avondje-Uit is toegekend en aan alle inwoners van Best die
op Avondje-Uit hebben gestemd bij de Rabo Clubsupportactie van de
Rabobank (opbrengst: € 1571,334) .
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