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1.  Het jaar 2021 in een notendop  
 

Het coronavirus heeft in 2021 helaas net als in 2020 voor onze gasten roet in het eten gegooid. In de 

maanden januari, februari en maart 2021 was Nederland in lockdown. Alle uitjes waren 

geannuleerd. Om onze gasten een hart onder de riem te steken, zijn alle gasten in maart 2021 door 

de bestuursleden gebeld. Daarna was elke persconferentie weer spannend, of Nederland uit de 

lockdown zou gaan en hoe de versoepelingen eruit zouden zien. Op een gegeven moment mochten 

de theaters open maar met veel restricties, zoals het aantal personen en geen pauze. Verschillende 

theaters hebben de stoelen uit de zaal gehaald en verruild voor tafels met 2 stoelen. Drankje mee 

naar binnen. Het was even wennen maar desondanks was het een sfeervolle ambiance.  

 

Uiteindelijk na een lange tijd was het weer mogelijk om op pad te gaan. Op 23 juni 2021 ging het 

eerste uitje naar de Schalm in Veldhoven naar de voorstelling Four Seasons. De dag erna zijn we 

met ruim 60 personen gaan eten in de Bistro de Verwennerij/Vingerhoeds in Oirschot. De rest van 

het jaar zijn veel uitjes geannuleerd omdat de theaters niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter 

maatregel. 

 

We hopen dat in 2022 weer meer mogelijk is. En dat we ons 12 ½ jarig jubileum uitbundig kunnen 

vieren. De viering staat gepland op 30 april 2022 in het Tejaterke. 

 

 

2. Bestuur  
 

De samenstelling van het bestuur: 

  

Carla van Eldijk voorzitter 

Yvonne Cras-Fijnaut coördinator 

Ineke ten Kate secretaris 

Bram Flierman penningmeester 

Jacqueline van Boven financiële afhandeling 

Margriet Vader vrienden van Avondje-Uit (tot 1 november 2021) 

Anke Lips algemeen bestuurslid 

John Peeters  pr &communicatie (tot 1 maart 2021) 

  

Margriet Vader heeft haar functie na de contactmiddag op 16 oktober 2021 neergelegd. Haar 

werkzaamheden worden door andere bestuursleden opgepakt.  

 

Vanaf 1 maart 2021 is John Peeters uit het bestuur getreden. Hij blijft verantwoordelijk voor het 

opstellen van de nieuwsbrieven. 

 

De bestuurstermijn van negen jaar van Bram Flierman, de penningmeester, loopt op 1 januari 2022 

af. Martien van Gastel gaat het van Bram Flierman overnemen. In het eerste kwartaal 2022 wordt 

Martien door Bram Flierman en Jacqueline van Boven ingewerkt. Bram zal in het tweede kwartaal 

2022 officieel aftreden als penningmeester. 

  

Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd. Drie maal digitaal en 5 maal in het Senioren Trefpunt 

aan de Molenveste. Van elke vergadering is een verslag en een actielijst opgesteld. 
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3. Gasten en vrijwilligers 

 

Avondje-Uit is het jaar 2021 ingegaan met 187 gasten en 105 vrijwilligers. 

De gemiddelde leeftijd van de gasten was 79,1 jaar en van de vrijwilligers 63,3 jaar.  

 

Het jaar 2021 is uiteindelijk afgesloten met 163 gasten en 106 vrijwilligers. 

De gemiddelde leeftijd van de gasten was 80,3 jaar en van de vrijwilligers 65,6 jaar. 

  

4.  Uitjes  
  

Er hebben in 2021 net als in 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen aanzienlijk minder uitjes 

plaatsgevonden.  

 

Onderstaande tabel geeft het aantal uitjes weer in de verschillende kwartalen met het aantal gasten 

en vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen.  

 

2021 1e 2e 3e 4e Totaal Feestelijke Contact- Totaal 

  kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal uitjes bijeenkomst middag 2021 

Aantal uitjes 0 5 39 36 80 1 1 82 

Aantal gasten*) 0 90 287 225 602 70 91 763 

Aantal vrijwilligers*) 0 34 110 86 230 18 26 274 

 

 

Na een lange tijd van stilte was het fijn om alle vrijwilligers, gasten en vrienden op 29 september 

2021 uit te nodigen voor een feestelijke bijeenkomst. Op deze middag namen we van 3 bestuurders 

afscheid en hebben we ze in het zonnetje gezet. Helly van Oudenhoven (coördinator), Toos de 

Groen (secretaris) en John Peeters (oprichter en voorzitter van Avondje-Uit). John Peeters blijft 

redacteur van de nieuwsbrieven. De taak van Helly als coördinator is per januari 2021 overgenomen 

door Yvonne Cras-Fijnaut. Het secretariaat is per 1 januari 2021 overgenomen door Ineke ten Kate. 

 

Contactmiddagen tussen gasten, vrijwilligers en vrienden worden om de 2 jaar gehouden.  

De vorige was in 2018, de volgende zou in 2020 plaatsvinden. Vanwege corona was de middag 

doorgeschoven naar 2021, en wel op 16 oktober 2021. Het was een gezellige middag, met een 

drankje, hapje, zang en een loterij. 

 
 

 Ter vergelijking de cijfers van 2020: 

 

2020 1e 2e Zomer 4e Totaal Gouden Totaal 

  kwartaal kwartaal   kwartaal uitjes Uitje 2020 

Aantal uitjes 52 0 27 0 79 1 80 

Aantal gasten*) 295 0 69 0 364 50 414 

Aantal vrijwilligers*) 107 0 34 0 141 20 161 

 
 
*) Aantal keren dat gasten of vrijwilligers aan een uitje deelnamen.  
     

Er zijn in 2021 voor heel wat uitjes kaartjes gekocht, die uiteindelijk niet door zijn gegaan. 

Voor de door de theaters geannuleerde uitjes zijn vouchers ontvangen of het geld is teruggestort.  
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5. Vrienden van Avondje-Uit 

 

Iedereen die Avondje-Uit een warm hart toedraagt, kan “vriend van Avondje-Uit” worden. Zowel 

personen als bedrijven kunnen zich daarvoor opgeven. Zij doneren dan jaarlijks een zelfgekozen 

bedrag. Elk kwartaal ontvangen zij de Avondje-Uit nieuwsbrief. Tevens worden zij uitgenodigd 

voor de contactdagen, die voor alle gasten, vrijwilligers en vrienden van Avondje-Uit om het jaar 

worden gehouden.  

 

Het jaar 2021 is begonnen met 45 vrienden van Avondje-Uit, te weten 24 bedrijven en 21 personen.  

 

Het jaar eindigde met: 21 vrienden van Avondje-Uit, te weten 8 bedrijven en 13 personen. 

 

6. Verklaring Omtrent Gedrag 

 
Aannamebeleid, gedragscode en klachtenregeling 

Om in aanmerking te komen voor subsidie van de gemeente Best is het verplicht om voor alle 

vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Om gebruik te mogen maken 

van de kosteloze VOG’s is het verplicht om een aannamebeleid, gedragscode en een 

klachtenregeling op te stellen. In februari 2021 zijn deze beleidsstukken opgesteld. De vrijwilligers 

zijn per mail op de hoogte gesteld van deze beleidsstukken. Tevens zijn deze stukken op de website 

geplaatst.  

 

E-herkenning 

Om de VOG’s aan te vragen, dient Avondje-Uit gebruik te maken van E-herkenning. Deze is in 

maart 2021 aangevraagd. Twee bestuursleden hebben toegang om de VOG’s aan te vragen.  

 

Procedure aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Voordat de vrijwilliger een link toegestuurd krijgt, om zelf de VOG aan te vragen, ontvangt de 

vrijwilliger vooraf per mail uitleg over de procedure. Eind 2021 hebben alle vrijwilligers een 

positief VOG ter inzage gegeven. Het bestuur bewaart geen kopieën van de verklaringen. Er wordt 

alleen de datum van uitgifte van de VOG in het systeem vastgelegd.  

 

Helaas heeft het bestuur van twee vrijwilligers afscheid genomen omdat Avondje-Uit geen VOG 

voor hen mocht/kon aanvragen.  

 

7.  PR en communicatie 
  

 

Intern  

 

Belronde 

In maart 2021 heeft het bestuur alle gasten telefonisch benaderd om te horen hoe het met hen gaat 

en om te laten weten dat we aan hen denken. 

 

Beleidsplan 2021-2024 

Het beleidsplan 2021-2024 is door het bestuur opgesteld en ter inzage geplaatst op de website. 

 

Intakeformulieren nieuwe gasten en vrijwilligers 

De formulieren die gebruikt worden voor de intake van nieuwe gasten en vrijwilligers zijn opnieuw 

beoordeeld en aangepast.  

 

 



–  6  –  

 

Welkomstboekjes 

Bij intake van nieuwe gasten en vrijwilligers ontvangen zij een welkomstboekje. In maart 2021 zijn 

de welkomstboekjes voor gasten en vrijwilligers opnieuw onder de loep genomen en waar nodig 

zijn aanpassingen c.q. aanvullingen toegepast. In maart 2022 wordt na de bestuurswisseling het 

welkomstboekje opnieuw bekeken. 

 

Extra gegevens vrijwilligers vastgelegd 

Om de uitjes met de gasten goed te kunnen coördineren is het belangrijk om per vrijwilliger te 

weten hoeveel gasten zij willen/kunnen vervoeren en hoeveel rollators/rolstoelen zij mee 

kunnen/willen nemen. Alle vrijwilligers hebben een mail ontvangen om deze gegevens aan de 

coördinator door te geven.  

 

Attentie voor de vrijwilligers 

Op nationale vrijwilligers dag 7 december 2021 hebben alle vrijwilligers een bedankmailtje 

ontvangen. Begin december 2021 kregen alle vrijwilligers in de brievenbus een gedicht met een 

chocoladeletter van de Sint. 

 

Bijdrage gasten 

In december 2020 hebben alle gasten de mededeling ontvangen dat vanaf januari 2021 een jaarlijkse 

deelnemersbijdrage van € 10,00 wordt ingevoerd voor Avondje-Uit gasten. Deze bijdrage is bedoeld 

om de hoge drukkosten voor het printen van het programma en nieuwsbrief te bekostigen. 

  

Programma en nieuwsbrief 

Ieder kwartaal is er een Avondje-Uit nieuwsbrief en programma samengesteld en verspreid onder de 

gasten, vrijwilligers en vrienden van Avondje-Uit.   

 

Extern. 

 

Artikelen Groeiend Best 

De communicatie naar buiten was in 2021 beperkter dan andere jaren. Wel zijn er een aantal 

artikelen in Groeiend Best verschenen. 

 

Website 

Eind 2021 is Jacob Wesseling gestart met het vernieuwen en moderniseren van de website van 

Avondje-Uit. Begin 2022 zal de website geheel aangepast zijn. 

 

Folder/nieuwe logo 

Kees Zoontjes heeft halverwege 2021 de folder van Avondje-Uit helemaal vernieuwd met het 

nieuwe logo van Avondje-Uit. De folders zijn in 2021 alleen in Bestwijzer neergelegd. Vanwege de 

corona maatregelen zijn de folders nog niet verder verspreid in Best. In maart 2022 worden de 

folders verder verspreid in Best.  

 

Rabobank Club Support en Plus spaaractie 

Avondje-Uit heeft deelgenomen aan de actie van Rabobank Club Support en van de Plus spaaractie. 

De vrijwilligers zijn per mail op de hoogte gebracht van deze acties.  
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8. Financiën. 
 

Exploitatieoverzicht 

 
             VERLIES EN WINSTREKENING 2021

   ONTVANGSTEN     UITGAVEN

 GEMEENTESUBSIDIE 5.000,00€        BEHEERSKOSTEN

 SPONSOREN BESTUUR

VRIENDEN VAN AVONDJE-UIT 1.150,00€        HOMEMADE 193,60€           

STATIEGELDACTIE A.H-PLUS 333,84€           WEBHOSTING 89,90€              

BEDRIJVEN/ORGANISATIES 1.225,00€        2.708,84€        FOTOBOEK 27,22€              

LETTERS 103,95€           

 RABO CLUBSUPPORT 1.618,09€        TELEFOON SIMPEL 110,24€           

C&W 46,85€              

 PLUS ACTIE 1.025,00€        WE-ID 217,80€           

INTERPOLIS 17,36€              

 DONATIES VRIJWILLIGERS NA EEN UITJE 287,49€           WEBCAM-WINDOWS-INKT 244,02€           

BLOEMEN-KOFFIE-DIVERSE 241,23€           1.292,17€        

BIJDRAGE GASTEN 1.600,00€        

LAPTOP AFSCHRIJVING 379,00€           

 TOEGANGSBEWIJZEN ONTVANGEN PRINTSERVICE 2.027,53€        

GASTEN 11.931,06€     BANKKOSTEN 312,76€           

VRIJWILLIGERS 2.061,70€        13.992,76€     

FEESTELIJKE BIJEENKOMST MET AFSCHEID BESTUURSLEDEN 1.713,60€        

 VOORDEEL UIT IN REKENING GEBRACHTE KM"s 579,76€           

CONTACTMIDDAG 846,35€           

TOEGANGSBEWIJZEN BETAALD 16.679,85€     

WINST 3.560,68€        

26.811,94€     26.811,94€      
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Balans per 31-12-2021  

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

AVONDJE UIT

DEBET   CREDIT

BANKREKENING NL 18 RABO 0155275003 6.892,78      RESERVE GOUDEN UITJES 1.640,25      

SPAARREKENING NL 08 RAB0 0155616439 9.550,05      RESERVE AUTOMATISERING 2.000,00      

ENTREE BEWIJZEN KAARTJES EN VOUCHERS 7.713,15      RESERVE VERNIEUWINGEN 3.000,00      

INVENTARIS 500,00         RESERVE TOENAME GASTEN 2.000,00      

VOORUIT ONTVANGEN DONATIES 

    SPONSOREN 200,00         

    VRIENDEN 135,00         335,00         

VERMOGEN 15.680,73    

T O T A A L 24.655,98    T O T A A L 24.655,98    

VERMOGEN 31-12-2021 15.680,73    

VERMOGEN 31-12-2020 12.120,05    

VERMOGENSTOENAME ( winst ) 3.560,68       
 

 

9. Dankbetuiging 

     

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 zo veel 

vrijwilligers die willen bijdragen aan het bestrijden of verminderen van eenzaamheid onder de 

ouderen en gehandicapten van Best. 

 

Dank ook aan de bedrijven en particulieren die als Vriend van Avondje-Uit een bijdrage leveren aan 

het bereiken van ons doel.  

 

Speciale dank aan de Gemeente Best voor de subsidie, die ook voor 2022 aan Avondje-Uit is 

toegekend (€ 5.000). Ook dank aan de Rabobank voor de sponsoring vanuit de Rabo Club 

Supportactie en de supermarkt Plus voor het mogen deelnemen aan de spaaractie. Alle inwoners van 

Best willen we bedanken die op Avondje-Uit hebben gestemd.  

 

 

 

 

   


