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1.  Samenvatting   
 

Het coronavirus heeft ons in het begin van 2022 nog parten gespeeld. Om contact te houden met 

onze gasten zijn alle gasten in januari 2022 door de bestuursleden gebeld. In februari kwamen de 

eerste uitjes moeizaam op gang. Er werden door de theaters nogal eens uitjes afgeblazen doordat 

bijvoorbeeld een acteur corona had. We hebben de schade wat in kunnen halen met een aantal 

bijzondere dagen: Op 4 april een geanimeerde, leerzame vrijwilligersbijeenkomst, op 30 april 

gevolgd door een spectaculair 12,5-jarig jubileum in het Tejaterke, op 8 juli met de Museum Plus 

Bus naar het Cobramuseum en op 12 oktober een Gouden Uitje naar de Biesbosch. 

Dat alles naast de bestaande uitjes. 

Als bestuur is er gewerkt aan vernieuwing van de welkomstboekjes voor gasten en vrijwilligers. De 

bestuursleden zijn ingeschreven in het UBO-register, verhoging van de bijdrage aan de vrijwilligers 

en door de hoge benzineprijzen een verhoging van de vervoersbijdrage. De website is vernieuwd. 

Helaas hebben we door de grote toeloop van nieuwe gasten tijdelijk een stop moeten invoeren in de 

periode mei-augustus. 

 

 

 

 

 

2. Bestuur  
 

De samenstelling van het bestuur: 

  

Carla van Eldijk voorzitter 

Yvonne Cras-Fijnaut coördinator 

Ineke ten Kate secretaris 

Jan de Koning penningmeester 

Jacqueline van Boven financiële administratie 

 

Bram Flierman heeft zijn functie, als penningmeester na 10 jaar neergelegd. Zijn werkzaamheden 

zijn met ingang van 29 augustus 2022 door Jan de Koning overgenomen. Jan heeft tevens de taak 

“Vrienden van” en sponsoring op zich genomen. 

Anke Lips heeft haar taak, als algemeen bestuurslid na de zomer na 7,5 jaar neergelegd. Haar taken 

zijn door andere bestuursleden overgenomen.  

John Peeters blijft het bestuur ondersteunen met het opstellen van de nieuwsbrieven. 

 

Het bestuur heeft in 2022 zeven keer vergaderd. Eenmaal digitaal en 3 maal in het Senioren 

Trefpunt aan de Molenveste en 3 maal in Bestwijzer aan de Zonnewende. Van elke vergadering is 

een verslag en een actielijst opgesteld. 

 

 

 

 

 

 

3. Gasten en vrijwilligers 

 

Avondje-Uit is het jaar 2022 ingegaan met 163 gasten en 106 vrijwilligers. 

We hebben 25 nieuwe gasten en 12 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. 

 

Het jaar 2022 is uiteindelijk afgesloten met 170 gasten en 106 vrijwilligers. 

De gemiddelde leeftijd van de gasten was 80,4 jaar en van de vrijwilligers 66,5 jaar. 
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4.  Uitjes  
  

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

en vrijwilligers die eraan hebben deelgenomen.  

 

2022 1e  2e 3e 4e Jubileum 
Gouden 
uitje Totaal 

  kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal     2022 

uitjes 25 57 27 48 1 1 159 

gasten  168 286 236 268 95 39 1086 

Vrijwilligers 68 102 102 118 44 20 454 

 

In het eerste kwartaal 2022 hebben er minder uitjes plaatsgevonden ten gevolge van de 

coronamaatregelen. 

 

Naast de bestaande uitjes hebben er nog extra uitjes plaatsgevonden. Op 30 april 2022 is het 12,5-

jarig jubileum uitbundig gevierd in het Tejaterke, met verschillende optredens en een lunch. Op 8 

juli 2022 zijn we met de Museum Plus Bus naar het Cobramuseum geweest. En op 12 oktober 2022 

hebben we genoten van een Gouden Uitje naar de Biesbosch. 

 

De gasten gaan graag mee naar lunches en diners. In 2022 zijn we 18 keer op pad geweest naar een 

restaurant, in totaal hebben 408 gasten en 152 vrijwilligers hieraan deelgenomen. 

 

Vanwege de vele aanmeldingen van gasten is in de periode mei 2022 tot en met augustus 2022 een 

wachtlijst geweest voor nieuwe aanmeldingen van gasten. 
 

Ter vergelijking de cijfers van 2021: 

 

 

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 

 
 

 

 

  

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.  

Tennisclub smashing’89 heeft in samenwerking met accountantsbureau DRIE accountants & 

adviseurs een mooie donatie gedaan n.a.v. een tennistoernooi in de zomer. Zo ook Oefentherapie 

Cesar Best-Oirschot t.g.v. hun jubileum. 

 

Het jaar 2022 is begonnen met 21 Vrienden van Avondje-Uit, te weten 8 bedrijven en 13 personen.  

Het jaar eindigde met 31 Vrienden van Avondje-Uit, te weten 14 bedrijven en 17 particulieren. 
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6. UBO  

 
Sinds 27 maart 2022 is het voor organisaties verplicht om personen die de uiteindelijke eigenaar 

zijn van de organisatie, of zeggenschap hebben over een organisatie in te schrijven in het UBO-

register bij de Kamer van Koophandel. UBO staat voor (Ultimate Beneficial Owners). Alle 

bestuursleden zijn ingeschreven. 

 

 

7.  PR en communicatie 
  

 

Intern  

 

Belronde 

In januari 2022 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.  

 

Declaratieformulieren voor vrijwilligers 

De bijdrage voor de rijvergoeding is voor de vrijwilligers vanaf april 2022 verhoogd van € 0,20 per 

kilometer naar € 0,30 per kilometer. Tevens is vanaf oktober 2022 de bijdrage voor de vrijwilligers 

verhoogd van € 15 naar € 20. Het bestuur heeft dit besloten om de hogere benzinekosten voor de 

vrijwilligers te compenseren en het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers aantrekkelijk te houden. 

De formulieren die gebruikt worden voor de vergoedingen voor vrijwilligers zijn opnieuw 

beoordeeld en aangepast.  

 

Welkomstboekjes 

Bij intake van nieuwe gasten en vrijwilligers ontvangen zij een welkomstboekje. Waar nodig zijn 

aanpassingen c.q. aanvullingen toegepast. Dit gold met name voor de bestuurswisseling en de 

wijzigingen van de bijdrage voor de vrijwilligers. 

 

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. Bij het oplopen van de leeftijd van onze gasten wordt ook meer gebruik 

gemaakt van een rolstoel of rollator.  

 

Attentie voor de gasten, vrijwilligers en Vrienden Van 

Begin december 2022 kregen alle gasten, vrijwilligers en Vrienden Van in de brievenbus een 

gedicht met een gevulde speculaas van de Sint. 

  

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. 

 

Communicatie naar buiten 

De communicatie naar buiten is in 2022 gebeurd via een aantal artikelen in Groeiend Best. 

Avondje-Uit participeert binnen Bestwijzer in het project van de gemeente: Samen-Gaan. Zo is er 

een promotiefilmpje gemaakt voor intern gebruik binnen Bestwijzer. 
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Website 

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

Avondje-Uit. Begin 2022 is de website geheel aangepast. 

 

 

Rabobank Club Support en Plus/AH actie 

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

AH-statiegeld actie.  

 

 

 

 

8. Financiën. 
 

Exploitatieoverzicht 

 

             VERLIES EN WINSTREKENING 2022

   ONTVANGSTEN     UITGAVEN

 GEMEENTESUBSIDIE 5.000,00€        BEHEERSKOSTEN

 SPONSOREN BESTUUR

VRIENDEN VAN AVONDJE-UIT 1.000,00€        AUTOMATISERING 347,80€           

STATIEGELDACTIE A.H-PLUS 359,40€           INTERPOLIS 373,92€           

BEDRIJVEN/ORGANISATIES 3.495,00€        4.854,40€        TELEFOON SIMPEL 120,00€           

AFSCHEID BESTUUR 285,00€           

 RABO CLUBSUPPORT 1.387,82€        OVERIGE KOSTEN 628,60€           

RENTE SPAARREKENING 1,01€               

1.755,32€        

 DONATIES VRIJWILLIGERS NA EEN UITJE 361,31€           

ATTENTIE VRIJWILLIGERS 313,00€           

JAARBIJDRAGE GASTEN 1.590,00€        BANKKOSTEN 384,67€           

LAPTOP AFSCHRIJVING 500,00€           

BIJDRAGEN DRUKWERK PRINTSERVICE 2.337,92€        

GASTEN 27.910,25€     

VRIJWILLIGERS 3.317,45€        MUTATIE VOORRAAD KAARTEN VOUCHERS 5.476,40€        

31.227,70€     

VRIJWILLIGERSAVOND 398,51€           

JUBILEUM 12,5 JAAR 2.381,92€        

RESTAURANTUITJES 16.816,95€     

AANKOOP THEATERKAARTEN 9.857,55€        

GOUDEN UITJE 4.275,50€        

UITBETAALD AAN VRIJWILLIGERS 3.746,46€        

RESULTAAT -3.821,96€      

44.422,24€     44.422,24€      
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Balans per 31-12-2022 

 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

DEBET   CREDIT

BANKREKENING NL 18 RABO 0155275003 € 9.046,21 RESERVE GOUDEN UITJES 1.975,25€     

SPAARREKENING NL 08 RAB0 0155616439 € 9.551,06 RESERVE TOENAME GASTEN 2.000,00€     

RESERVE AUTOMATISERING 2.000,00€     

VOORRAAD ENTREE BEWIJZEN  VOUCHERS € 389,90 RESERVE WBTR AANPASSING 1.000,00€     

VOORRAAD ENTREE BEWIJZEN  KAARTEN € 1.846,85 RESERVE VERNIEUWINGEN 2.000,00€     

VERMOGEN 11.858,77€   

T O T A A L € 20.834,02 T O T A A L 20.834,02€   

VERMOGEN 31-12-2021 € 15.680,73

VERMOGEN 31-12-2022 € 11.858,77

VERMOGENSAFNAME -€ 3.821,96  
 

Loes van Tilburg en Piet Hellings worden bedankt voor het uitvoeren van de kascontrole op 2 

februari 2023 en hebben de kas goedgekeurd. 

 

 

  

 

 

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 supermarkten Plus en AH voor het mogen deelnemen aan hun actie. Alle 

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


