Verslag Algemene Ledenvergadering 25.03.2022

Zoals gebruikelijk bestond de middag uit twee delen:
1. Een algemene ledenvergadering
2. Een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje

Vergadering

Tijdens de vergadering kwam de mededeling dat Joekie stopt met haar activiteiten
voor Best on Wheels hard aan bij alle leden. Spontaan zeiden meerdere mensen dat
ze haar zouden missen en dat ze eigenlijk niet te vervangen was.
Jaarverslag en vooruitblik
Ina legde bij haar presentatie van het Jaarverslag ook nog eens mondeling uit
waarom we er als bestuur voor hebben gekozen de apriltocht in het vervolg te laten
beginnen met een tocht met lunch. Er zijn leden die nooit met de dagtocht meegaan
omdat ze dat te zwaar of te lang vinden, maar die wél houden van de gezelligheid
van samen te eten. Om die mensen tegemoet te komen, is een dergelijke dagtocht
‘light’ in april een goed alternatief. In tegenstelling tot de tocht in september vragen
we geen eigen bijdrage voor de lunchrit in april. Deze tocht komt in de plaats van een
‘gewone’ rit en is geen extra tocht zoals de rit buiten de omgeving van Best in
september.
Ina polst ook of er belangstelling is voor een dagtocht waarbij we het vervoer met
vrachtwagen maar 1 keer nodig zouden hebben en niet zoals tot nog toe twee keer
(naar een vertrekpunt brengen en later op de dag weer ophalen). Als voorbeeld gaf
ze dat we ons naar de Campina zouden kunnen laten vervoeren en daarna zelf terug
zouden rijden naar Best. Met de nodige pauzes natuurlijk voor de koffie/thee met
gebak en een lekkere lunch!
Ina telde in de gauwigheid minstens 15 opgestoken vingers bij dit voorstel.
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Financiën
Joekie gaf een degelijke presentatie over onze inkomsten en uitgaven, waarbij
duidelijk werd dat we vorig jaar ingeteerd hebben op ons vermogen. Het was
natuurlijk ook een duur jaar in verband met de viering van ons 10-jarig bestaan.
Er kwam een tip om ons aan te sluiten bij de Goede Doelen Week. Enig onderzoek
van Ina leerde dat dit om te beginnen € 250 aanmeldingskosten zou bedragen en dat
dit, bij toekenning, op €299 per jaar zou komen te staan.
Dan is het waarschijnlijk lucratiever ons weer aan te melden voor de statiegeldactie
van PLUS.
En tot slot moeten we ons natuurlijk blijvend inspannen elk jaar de gemeentelijke
subsidie binnen te halen en een zo hoog mogelijke bijdrage van de Rabobank
Support en soortgelijke acties te verkrijgen.

10 jaar Best on Wheels
Will kwam met een bijzondere presentatie van 10 jaar Best on Wheels. Aan de hand
van een fotopresentatie liep hij de afgelopen 10 jaar door en vertelde wat over de
‘succesnummers’ onder onze tochten. Zeker de beelden uit de beginjaren riepen bij
de leden van het eerste uur de nodige ‘o ja, daar zijn we ook nog geweest!’ op. Voor
het bezoek aan Best ZOO was de nodige belangstelling; de ‘oude’ leden wilden nog
weleens terug en de nieuwkomers leek het ook wel wat…
Tot slot worden Will en Yvonne herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar en
werden John Peeters en Frans Bergen in de bloemetjes gezet voor het maken van
het fotojaarboek en de fotogalerij. Alida van Alfen kreeg een boeketje voor het
doneren van de vele cadeautjes voor de loterij.

En daarna gezellig buurten met elkaar en hopelijk mooie prijzen winnen!
Na al het vergaderen was een korte pauze met een drankje erbij heel welkom. Eerst
maar eens gezellig bijpraten en dan op naar de loterij. Zoals gezegd, had Alida al
voor veel presentjes gezocht, waaronder veel mooie zelfgemaakte (juwelen)doosjes.
Yvonne Hobbelen had de plaatselijke middenstand bezocht en veel cadeaubonnen
gescoord. Vooral de horeca had flink in de buidel getast. Meerdere leden trokken een
winnend lot voor een gratis etentje/consumptie bij een café of restaurant. Anderen
konden een keer gratis naar de film en zo was er voor elck wat wils! Yvonne had er
veel werk aan gehad, maar het resultaat mocht er dan ook zijn.
Aan het eind kreeg iedereen het fotojaarboek mee compleet met een ‘smoelenboek’
als bijlage. Dat zal beslist in de smaak gevallen zijn: sommigen kennen elkaar heel
goed van gezicht, maar hoe heet hij of zij ook alweer? Bovendien hadden we de
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fotogalerij nodig om de namenpuzzel in te vullen die John Peeters achter in het boek
had uitgeknobbeld.
Al met al was het een zeer geslaagde middag waar we met veel voldoening op
terugkijken!
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