
                                       
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Best on Wheels op vrijdag 26 
januari 2018 - tevens gezellige middag. (door Alida van Alfen) 
 
Buiten het bestuur waren er ongeveer 35 leden aanwezig. 
De leden werden ontvangen aan een mooi gedekte tafel met een heerlijk kopje 
koffie of thee met daarbij een verrukkelijke petitfour. 
 
Helaas waren niet alle bestuursleden aanwezig vanwege de griep of een 
vakantie. 
 
Overdracht voorzittersschap: 
Toch ging de vergadering gewoon door en hebben de heren Frans Robers en 
Will van Doorn de zaken fantastisch overgenomen. De zittende voorzitter trad 
af en Will nam de (onzichtbare voorzittershamer) over. 
Frans werd bedankt voor alle werkzaamheden ten gunste van Best on Wheels. 
Frans beloofde min of meer dat hij fietsbegeleider zou worden. Wij wachten af. 
Als dank gaat het bestuur een hapje met hem eten. Gezellig toch ? 
 
Algemeen: 
De heer Frans Robers nam het woord en hoopte op een gezellige middag. 
Iedereen kreeg 2 consumptiebonnen voor koude en/of warme dranken. 
De advocaat met slagroom was een succes. Dat blijft lekker. 
Van de consumpties werd gretig gebuik van gemaakt. 
 
De belangrijkse aandachtspunten waren: 
Voorbereiden van de scootmobieltochten. 
Evalueren van de gereden tochten. 
De geweldige dagtocht naar de "Keukenhof". Waar vele leden nog  
over spraken.  
Het is moeilijk om leuke en gezellige scootmobieltochten te organiseren. 
Er werd dan ook gevraagd of er leden zijn die mee willen denken. 
Wij hopen op reacties. 
 
Ook werd nagepraat over de gereden tochten. Over het algemeen was men 
zeer tevreden. Natuurlijk kan men het niet iedereen naar de zin maken. 
Om alleen al in de natuur te rijden met hopelijk lekker weer, dan is het 
uitstapje al geslaagd. 
 
De financiële verantwoording werd voorgelezen en goedgekeurd. 



De Gemeente Best heeft voor komend jaar subsidie toegezegd. 
De contributie in 2018 wordt  wederom op € 25.00 gesteld. 
 
Ook werd stilgestaan bij leden die ons in 2017  zijn ontvallen. 
 
Tijd voor even iets anders. 
Een vogelliefhebber van I.V.N. kwam een voordracht geven over vogels,  
voor deze gelegenheid had hij gekozen voor de uilensoorten. 
Hij had zelfs prachtige opgezette uilen bij zich. Kaarten die werden doorgeven 
met allelei informatie. Een doosje met piepkleine botjes en schedeltjes, 
uilenballetjes en nog veel meer. Zeker interessant. 
Sommige vonden het jammer dat er geen dia's werden vertoond. 
 
Na de vergadering werden lootjes voor de loterij verkocht. 
Vele vijf Euro-biljetten werden uitgegeven. Bedankt leden. 
Toen begon de spanning. De loten werden op tafel uitgelegd en het 
kon beginnen. Er werd veel gelachen want sommigen wonnen  
wel 3 of 4 prijzen. Die werden geplaagd doordat men zei, de duvel 
........ altijd op de grote hoop.  
Alles cadeautjes zagen er erg verzorgd uit, petje af.  
 
Als laatste werd gesproken over de onvoldoende opgeladen accu's. 
Als iedereen nu eens eens een brief schrijft naar de wethouder van Wmo 
misschien gaat er bij haar een lampje branden. 
Zou een verzoekschrift van ons allen mogelijk iets zijn ? 
Banden kun je op laten pompen bij een pompstation. Dat wisten al veel leden. 
 
Will  werd verzocht flink door te sparen voor het kopen van een andere auto  
om de gestrande leden op te blijven halen. 
Maar Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn eigen scootmobiel. 
 
Rondvraag: 
Niemand had vragen of opmerkingen. 
 
De eerste tocht is op: dinsdag 3 april en het Bestuur hoopt veel 
van onze leden te mogen ontvangen. En graag op tijd aanwezig. 
  
  
 


