
                         Jaarvergadering Best on Wheels 
 
 
Verslag van de jaarvergadering op vrijdag 31 januari 2020 tevens 
gezellige middag in “Prinsenhof “. 
 
De opkomst was geweldig en ook nieuwe leden waren aanwezig zodat ze het  
de gang van zaken van de club konden horen. 
Bij binnenkomst konden wij lootjes kopen voor de loterij en die gingen als  
zoete broodjes.  Tevens voor iedereen 2 consumptiebonnen. 
 
Bij binnenkomst  stonden er gezellige gedekte tafels met bloemetjes. 
Er was koffie en- of thee met verrukkeijke Petit-fours.  
 
Opening van de voorzitter Will van Doorn 
Will heette ons van harte welkom en hoopt op een vruchtbare vergadering. 
Er waren geen mededelingen van huishoudelijke aard, maar wel één 
privémededeling en wel: dat onze voorzitter  t.z.t. gaat verhuizen naar 
München. Wat waren wij ervan geschrokken, niemand had dit verwacht. 
Wij wensen hem veel geluk en succes.  Wat zullen wij je missen Will. 
Er hebben zich 2 leden aangemeld om de eerstvolgende bestuursvergadering  
aanwezig te zijn, om te kijken of ze iets voor de club kunnen betekenen. 
 
Jaarverslag 2019 
Onze secretaris,  Ina Schottert stond stil bij het overlijden van drie van onze 
leden. Voor de nabestaanden een groot verlies. 
 
Ons mei- uitstapje wordt verplaatst van 5 mei naar 12 mei 2020. Dit in verband 
met nationale feestdag op 5 mei. 
 
Financiën penningmeester Joekie Verduijn gaf een toelichting op de cijfers. 
Best on Wheels kreeg dit jaar € 800,00 subsidie van de Gemeente Best. Waar 
ons bestuur voor heeft gezorgd. Dames dankjewel. 
Rabo Clubsupport schonk geweldig bedrag van: € 871,87 
Dat zijn prachtige bedragen die de club heel goed kan gebruiken, zonder die 
bedragen had Best on Wheels ingeteerd op de reserves. Nu draaiden we 
ongeveer quite. 
 
Joekie vroeg vrijwilligers voor de kascontrolecommissie, drie leden gaven zich 
op.  



 
Aftredend bestuur en herverkiezing 
Joekie en Sander traden volgen schema af en zijn voor 3 jaar herkozen. 
 
Uitslagen enquête 2019 
Zoals gewoonlijk gaf Frans van Bergen een presentatie van de resultaten van de 
enquête. Frans begon zijn uiteg met de fietsbegeleiders te bedanken voor hun 
inzet van 2019. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Door jullie hulp kunnen 
de deelnemers veilig hun route rijden.  
De groepsindeling was als volgt: 
Groep oranje  1.   korte route  = 12 km. per uur 
Groep groen   2.   korte route  =  14 km. per uur 
Groep blauw   3.   lange route  = 16 km. per uur. 
Ieder met 2 fietsbegeleiders. 
 
Gemiddelde beoordeling lange routes: 
Routes  8.7 
Pauzeplekken 8.6. 
 
Gemiddelde beoordeling korte routes: 
Routes  8.3 
Pauzeplekken 8.00. 
 
Onze jaarlijks uitstapje was dit jaar naar “Landgoed De Utrecht” en scoorde een 
fantastische waardering en wel: 
Route  9.1 
Pauzeplek  9.00 
 
In 2019 is er geen “Lichtjesroute”  gereden en dit in verband met het slechte 
weer. 
 
Accuproblemen 
Ook deze vergadering ging het over de capaciteit van de accu’s. 
Er waren veel vragen, er was ook boosheid en verontwaardiging. 
 
Wethouder Wilma van der Rijt gaf een toelichting over de procedure van de 
WMO en beloofde contact op te nemen met Welzorg over het niet nakomen 
van de toezegging (door Welzorg) grotere accu’s te plaatsen bij problemen. 
 
 



 
Presentatie door IVN gids Adrie Brands over de natuur van Best 
Aarle, Naastenbest, Verrebest en de Vleut liggen aan de voet van een 
dekzandrug van ongeveer 20 meter diep. Uit deze buurtschappen is Best 
ontstaan. De dekzandrug is hoog, droog enschraal. Herders brachten hun 
schapen naar deze heide. 
De landgoederen, Heerenbeek en het Bestse landschap zijn waardevolle 
natuurgebieden, behouden door toedoen van de rijke heren uit de 19e eeuw. 
Door de ruilverkaveling is het Bestse Landschap erg verloederd en heeft het 
veel landschappelijke schoon verloren. De beken van Brabant spelen een 
belangrijke rol in het karakter van ons landschap.   
In de zomer plannen we een rit naar Liempde met een deel in wandeltempo 
waarbij Arie Brands een toelichting geeft op de natuur ter plaatse.  
                
Loterij 
Tijd voor een drankje, en een warm hapje. Het werd een gezellige boel. 
Iedereen was in volle verwachting of men in de prijzen zou vallen. 
Yvonne verzorgde de loodjespot. Ze liet verschillende leden een lot trekken    
en zo verliep het prima. Er was een groot aantal prijsjes, die door verschillende 
winkeliers aan de club waren geschonken.  Leuke prijsjes  zoals, cadeaubonnen, 
planten en andere bruikbare spullen. 
De stemming zat er goed in, er werd veel bijgepraat en gelachen. Het werd een 
groot succes. Sommige leden, gingen met twee of meer prijsjes naar huis.  
 
In 2020 weer een extra dagtocht? 
Ina vroeg gaan wij dit jaar weer met een grote dagtocht (met vrachtwagen) 
maken of een route in de buurt. Er werd gestemd en met grote meerderheid 
gekozen voor een dagtocht met vrachtwagen gekozen. 
 
Sluiting 
Will van Doorn bedankte voor de aanwezigheid en wenste ons een goede 
thuiskomst. 
 
De eerstvolgende scootmobielrit is gepland op: 7 april 2020. 
 
 
 
 


