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Stichting Avondje-Uit 

Secretariaat 2020: Pelgrimshei 44, 5686HT Best, tel. 0499-396008
Secretariaat 2021: Klabots 15, 5683LJ Best, tel. 0499-398258
E-mail: info@avondje-uit-best.nl  

Coördinatie 2020: Wever 3, 5683 MN Best
Coördinatie 2021: Kap. J.A.Heerenstraat 60, 5683EG Best
Telefoon: 06-38444600
Email: coordinator@avondje-uit-best.nl

Website: www.avondje-uit-best.nl
IBAN:    NL18RABO0155275003
KvK:      50908073 
ANBI:    RSIN 822991287
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1.  Het jaar 2020 in een notendop 

Het coronavirus heeft er in 2020 voor gezorgd dat het in allerlei opzichten voor Avondje-Uit  een 
memorabel jaar werd. Begonnen we in januari en februari nog opgewekt met net zoveel uitjes als in 
vorige jaren, op 7 maart kwam daar resoluut een einde aan met de laatste toegestane uitjes naar Son,
Gemert en Eindhoven. Een periode begon waarin veel mensen vanwege de strenge maatregelen 
eenzaam thuis zaten, verstoken van familie en kennissen, met weinig of niets om naar uit te zien. 
Toch werd er vanuit Avondje-Uit veel aan onze gasten gedacht, kaarten gestuurd en iedereen gebeld
als bemoediging. Vlak voor de kerstdagen kregen alle gasten en vrijwilligers een kerstverrassing: 
een doos met verschillende exotische theezakjes van lunchroom EEHT.  

Gelukkig daalden de coronacijfers redelijk snel en mochten we er in de zomer weer op uit, met 
mondkapjes in de auto’s. De theaters waren nu weliswaar dicht vanwege vakantie, maar daarbuiten 
konden de gasten via een apart Avondje-Uitzomerprogramma erop uit naar andere aantrekkelijke 
plekken in en rondom Best. Zo was er op de valreep, 27 augustus, het jaarlijkse Gouden uitje, waar 
85 mensen van genoten: een gezellige dagtocht op een luxe boot door West-Brabantse wateren. 
Maar al snel kwam de tweede coronagolf aanzetten en was het weer afgelopen met de pret tot ver 
voorbij het einde van het jaar. Gelukkig konden we daarna nog contact blijven houden via onze 
nieuwsbrief.

2020 is ook om andere redenen memorabel. Helly van Oudenhoven had besloten tegen het eind van 
2020 na 10 jaar enthousiast coördinator van Avondje-Uit te zijn geweest het stokje over te dragen 
aan een ander. Secretaris Toos de Groen besloot hetzelfde. Hartverwarmend waren de originele, 
persoonlijke verhalen, wensen, tekeningen, foto’s en zelfs puzzels van heel veel gasten en 
vrijwilligers voor Helly, die werden gebundeld in 3 albums als jubileumcadeau. En welgemeend 
ook de bloemenbossen als dank aan beiden. Tot ieders verrassing doken er zomaar 5 mensen op, die
graag coördinator of secretaris van Avondje-Uit wilden worden. Uiteindelijk werden op de 
bestuursvergadering van 10 december Yvonne Cras als nieuwe coördinator en Ineke ten Kate als 
nieuwe secretaris aangesteld, beiden vol energie om zich in te zetten voor Avondje-Uit.

Dit jaarverslag 2020 is korter dan die van voorgaande jaren. U zult geen lijstjes aantreffen van de 
meest favoriete uitjes, theaters, en restaurants. Wel zijn er cijfers en gegevens over het aantal uitjes, 
gasten, vrijwilligers, vrienden en de PR. En natuurlijk hoe het er met Avondje-Uit in 2020 financieel
aan toe is gegaan. 

2. Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in 2020 was tot 10 december als volgt:
 

Carla van Eldijk voorzitter
Helly van Oudenhoven coördinator
Toos de Groen secretaris
Bram Flierman penningmeester
Jacqueline van Boven financiële afhandeling
Margriet Vader vrienden van Avondje-Uit
Anke Lips publiciteit
John Peeters pr &communicatie
 

Op de bestuursvergadering van 10 december hebben Helly van Oudenhoven en Toos de Groen hun 
bestuurslidmaatschap overgedragen aan hun opvolgers:

Yvonne Cras                          coördinator
Ineke ten Kate                       secretaris
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Het bestuur is in 2020 vijf keer in vergadering bijeengekomen, vanaf 3 september in het Senioren 
Trefpunt aan de Molenveste. Van elke vergadering is een verslag gemaakt en een actielijst.  

3. Deelnemers

Avondje-Uit is het jaar 2020 ingegaan met 187 gasten en 105 vrijwilligers.
De gemiddelde leeftijd van de gasten was 79,1 jaar en van de vrijwilligers 63,3 jaar. 

In de maand december hebben alle gasten de mededeling ontvangen dat vanaf 2021 een jaarlijkse 
deelnemersbijdrage van € 10,00 wordt ingevoerd voor Avondje-Uitgasten en moesten alle gasten 
zich opnieuw inschrijven als gast of zich afmelden. 
Er hebben zich toen 153 gasten opnieuw aangemeld. Een aantal hebben dat niet gedaan, meestal 
vanwege een slechter geworden  gezondheid. In de loop van het jaar waren er ook al 12 gasten met 
Avondje-Uit opgehouden.
Het jaar 2020 is uiteindelijk afgesloten met 153 gasten en 98 vrijwilligers.

4.  Uitjes 
 

Er hebben in 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen aanzienlijk minder uitjes plaatsgevonden 
dan vorige jaren. Tot 7 maart gingen alle uitjes door, maar daarna waren ze niet meer toegestaan. 
Van de 73 aangevraagde uitjes hebben er 52 daadwerkelijk plaatsgevonden. Toen het aantal 
coronabesmettingen in juni was verminderd, hebben we een speciaal Avondje-uit Zomerprogramma
gemaakt dat doorliep tot en met de maand september, met voornamelijk uitjes buiten de theaters en 
concertzalen. Er kon op 27 augustus ook nog net een Gouden uitje worden gehouden: een rondtocht
op een luxe boot door West-Brabantse wateren waaraan 85 mensen hebben deelgenomen. En er 
konden ook nog drie restaurant-uitjes plaatsvinden. 
Daarna kwam de 2e coronagolf en konden er geen uitjes meer gehouden worden.

Onderstaande tabel geeft het aantal uitjes weer in de verschillende kwartalen met het aantal gasten 
en vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen.  

2020 1e

kwart.
2e

kwart.

  

Zomer
4e 

kwart
Uitjes
2020

Gouden
Uitjes

Tot. 
2020

Aantal uitjes 52 - 27 - 79 1 80

Aantal gasten*) 295 - 69 - 364 50 414

Aantal vrijwilligers*) 107 - 34 - 141 20 161

 Ter vergelijking de cijfers van 2019.

2019 1e

 kwart.
2e

kwart.
3e 

kwart.
4e 

kwart
Uitjes
2019

Gouden
Uitjes

Tot. 
2019

Aantal uitjes 94 79 60 80 313 2 315

Aantal gasten*) 472 428 327 355 1582 158 1740

Aantal vrijwilligers*) 174 154 126 131 585 62 647

*) Aantal keren dat gasten of vrijwilligers aan een uitje deelnamen. 
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Verdeling van aangevraagde uitjes over de maanden in 2020:

2020 J F M A M J J A S O N D

Uitjes 21 24 7 - - - 6 10 11 - - -

Gasten 168 104 23 - - - 13 29 26 - - -

Vrijw 53 43 11 - - - 6 13 15 - - -

Bijzonder waren de volgende uitjes:
–  30 jan:   Theaterstuk ‘Waar zijn we begonnen’ in Prinsenhof, 
                   (66 gasten van Avondje-Uit, 42 gasten van de Zonnebloem en 11 vrijwilligers)
–  9 febr.   Restaurant-uitje naar Klein Speijk  (44 gasten, 15 vrijwilligers)
–  7 maart: laatste dag van het voorjaar met uitjes, namelijk naar de Eendracht te Gemert, het
                  Vestzaktheater in Son en de Catharinakerk Eindhoven
–   8 sept.  Restaurant-uitje naar Bregje
–  14 okt.  Restaurant-uitje naar de Rooi Pannen

Er zijn in 2020 voor heel wat uitjes kaartjes gekocht, die uiteindelijk niet door zijn gegaan.
De door de theaters geannuleerde uitjes zijn gerestitueerd, d.w.z. het geld is terugontvangen
Voor de naar een andere datum verplaatste uitjes zijn meestal vouchers ontvangen.
Het door ons veel bezocht theater De Enck is in 2020 helaas failliet verklaard. Er was voor € 460 
kaartjes gekocht voor voorstellingen die niet zijn doorgegaan; dit is doorgegeven aan de curator.

5.  Contactmiddag
  

Contactmiddagen tussen gasten, vrijwilligers en vrienden worden om de 2 jaar gehouden. 
De vorige was in 2018, de volgende zou in 2020 plaatsvinden. Deze is inderdaad georganiseerd met
een aantrekkelijk programma en ook volgeboekt voor 21 maart, maar moest vanwege corona wor-
den doorgeschoven naar 2021.

6. Vrienden van Avondje-Uit

Het jaar 2020 is begonnen met 45 vrienden van Avondje-Uit, te weten 24 bedrijven en 21 personen.
Vanwege corona hebben er geen wervingsactiviteiten plaatsgevonden, maar er hebben zich ook 
geen vrienden afgemeld. Het jaar eindigde zodoende met hetzelfde aantal vrienden: 24 bedrijven en 
21 personen.

7.  PR en communicatie
 

Intern 
Toen in het voorjaar corona uitbrak, mensen thuis moesten blijven, geen bezoek meer mochten 
ontvangen, niet meer met Avondje-Uit meekonden en zich langzaamaan gevoelens van eenzaam-
heid ontwikkelden, is er een actie opgezet om iedere gast een wenskaart ter bemoediging te sturen. 
Bovendien is door de bestuursleden met alle gasten een persoonlijk gesprek gevoerd, meestal tele-
fonisch, om te horen hoe het met hen gaat en te laten weten dat we aan hen denken. Tijdens de 
kerstdagen hebben alle gasten en vrijwilligers een kerstverrassing gekregen in de vorm van een 
doosje met verschillende theesoorten van EEHT, de lunchroom in Best die gerund wordt door 
mensen met verstandelijke beperkingen. 
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Ondanks corona is er ieder kwartaal een Avondje-Uit Nieuwsbrief samengesteld en verspreid onder 
de gasten, vrijwilligers en vrienden van Avondje-Uit.  De inhoud ervan was dit jaar meer meelevend
en opwekkend van aard, met veel gedichten en beschouwende teksten. Ook is er aandacht besteed 
aan theater de Enck in Oirschot, waarbij dit jaar het doek viel, aan de Rabobank support actie die 
nog meer stemmen en sponsorgeld opleverde dan vorige jaren, aan de aankondiging van Helly dat 
zij er na 10 jaar mee ophoudt als coördinator en aan het jubileumcadeau dat haar ter gelegenheid 
daarvan werd overhandigd, waaraan ca. 130 gasten en vrijwilligers van Avondje-Uit een 
persoonlijke bijdrage hebben geleverd.

Extern.
De communicatie naar buiten was in 2020 beperkter dan andere jaren. Wel zijn er een aantal 
artikelen in Groeiend Best verschenen, zijn er nieuwsbrieven neergelegd bij diverse openbare 
gelegenheden  en is de website van Avondje-Uit regelmatig bijgewerkt.

8. Financiën.

A. Exploitatie-overzicht

Wat in dit exploitatie-overzicht vooral opvalt, is dat er dit jaar meer aan kaartjes is uitgegeven dan 
er aan betalingen door gasten en vrijwilligers is binnengekomen. De oorzaak hiervan is dat een 
groot aantal voorstellingen, die door gasten zijn aangevraagd en waarvoor kaartjes zijn gekocht 
door de theaters zijn geannuleerd of verschoven naar later. De gasten hebben hiervoor niet hoeven 
te betalen. De theaters hebben hiervoor vouchers verstrekt, die het volgend jaar kunnen worden 
gebruikt. Omdat er voor elk kwartaal programma’s en nieuwsbrieven zijn gedrukt, zijn de druk-
kosten in dezelfde grootte-orde als vorige jaren.  Een speciale kostenpost in 2020 is die voor de 
kerstattenties die vanwege corona aan alle gasten en vrijwilligers zijn verstrekt. 
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B. Balans per 31-12-2020

9. Dankbetuiging
    

Het bestuur van Avondje-Uit wil, mede namens alle gasten en vrijwilligers, alle sponsoren bedan-
ken 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 ver-
standelijke 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 ge-
handicapten van Best.
Speciale dank aan de Gemeente Best voor de subsidie, die ook voor 2020 aan Avondje-Uit is toege-
kend (€ 5.000). Ook dank aan de Rabobank voor de sponsoring vanuit de Rabo Clubsupportactie en 
aan alle inwoners van Best die daarvoor op Avondje-Uit hebben gestemd. 

Best, februari 2021
Bestuur van Stichting Avondje-Uit
  

Carla van Eldijk voorzitter
Yvonne Cras coördinator
Ineke ten Kate secretaris
Bram Flierman penningmeester
Jacqueline van Boven financiële afhandeling
Margriet Vader vrienden van Avondje-Uit
Anke Lips publiciteit
John Peeters pr & communicatie 
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