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1. Algemene Leden Vergadering 
 
De Algemene Ledenvergadering werd in 2022 niet zoals gebruikelijk eind januari gehouden,  
maar op vrijdag 4 maart vanwege de in december 2021 afgekondigde lockdown door de 
overheid.  
Gelukkig werden de maatregelen in maart weer versoepeld en kon de Algemene Leden  
Vergadering alsnog plaatsvinden. Vele leden waren kennelijk nog beducht om fysiek de  
vergadering bij te wonen, want slechts 55 leden waren aanwezig terwijl doorgaans tussen de  
100 en 150 leden aanwezig zijn.  
 
Secretaris Christ Tunders zette het jaarverslag over 2021 uiteen legde penningmeester Rob 
Bol uit wat de consequenties voor de activiteiten waren als gevolg van Corona.  
 
De Notulencommissie keurde de notulen van de ALV2021 goed en de Algemene Leden   
Vergadering dechargeerde het bestuur, op verzoek van de kascommissie, voor het  
financiële beleid. 
 
Voorzitter Cor van den Bosch gaf in zijn jaarrede aan dat het aantal leden enigszins gedaald  
was, maar verwachtte in 2022 dat het ledenaantal weer zal toenemen, mede door een  
ruimere openstelling voor niet-leden om aan activiteiten te kunnen meedoen en door  
samenwerking met onze zusterverenigingen. Alle vrijwilligers werden door hem bedankt voor 
hun inzet, want zonder vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan.  
 
Dhr. Mat de Vaan gaf namens de leden van de Verenigingsraad een uiteenzetting over het  
doel en de werkzaamheden van de Verenigingsraad. Het voornaamste doel van de  
Verenigingsraad is het controleren van en adviseren aan het Koepelbestuur. 
 
In de vergadering werd door de leden het rapport Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen  
(WBTR), welke was opgesteld door het bestuur, goedgekeurd. Deze wet is per 1 juli 2021  
van kracht geworden. 
 
Assistent webmaster Paul Sijbers vertelde dat de oude website is vervangen door een nieuwe 
website met een frissere aanblik. 
 
In de Algemene Leden Vergadering namen we afscheid van Annelies Berende die haar  
bestuursfunctie 9 jaar had volgemaakt en daardoor statutair moest aftreden. Voor haar is  
door het bestuur naarstig naar een opvolger gezocht.  
 
Aan Nelleke Blitterswijk en Herman Wester werden op voorstel van het bestuur door de  
vergadering het ‘Schouderklopje’ uitgereikt voor hun inzet voor de vereniging. 
 
Annelies Berende en Gerard Wienk werden vervolgens door het bestuur voorgedragen  
voor Lid van Verdienste vanwege hun jarenlange bijzondere inzet voor de vereniging.  
Beide werden door de Vergadering benoemd en zij kregen van voorzitter Cor van den Bosch 
het zilveren speldje met oorkonde uitgereikt. 
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2. Financiën  
 
Doordat in 2021 door corona minder plannen en activiteiten uitgevoerd konden worden, was 

de vermogenspositie begin 2022 van veel clubs royaal, ook al was de contributie voor 2021 al 

vastgesteld rekening houdend met corona. 

Het totaalbedrag aan clubcontributies per jaar: 

- in 2020 € 23.884 

- in 2021 € 16.119 

- in 2022 € 22.889 

In 2022 hebben veel clubs op basis van het aanwezige vermogen aangevuld met de 
resultaten van de inkomsten (contributies) en uitgaven, kunnen besluiten om naast de normale 
activiteiten geld te besteden aan het verbeteren van de sociale band tussen de clubleden door 
het organiseren van een etentje, een lunch, een borrel of andere gezamenlijke activiteit. 
Ook liet de corona situatie toe, dat (uitgestelde) jubilea gevierd konden worden. 
 
Kortom, er is in 2022 door de clubs meer uitgegeven dan er aan contributie binnenkwam  
(€ -6.150) en er is ook ingeteerd op de vermogens (€ -1.800). 
Ook heeft PVGE-Best als vereniging dit jaar meer uitgegeven aan communicatie met haar 
leden en ter werving van nieuwe leden dan in 2021: 
- PR / Communicatie    €  3.140  naar € 4.129   
- Jaarvergadering   €     238  naar € 1.399   
- Infodag / Doen in ’t Tejaterke €     758  naar € 1.780    
 
Maar doordat de evenementen dit jaar vaker kostendekkend zijn uitgevoerd, vallen de kosten 
daarvan dit jaar lager uit: € 4.829 naar € 2.173.  
Per saldo heeft PVGE-Best nog geld overgehouden van alle activiteiten: € 1.414, minder dan 
de helft in 2021. 

 
3. Bestuur 
 
Het bestuur bestaat in 2022 uit: 

- Cor van den Bosch – voorzitter 3e termijn 
- Rob Bol – penningmeester 2e termijn 
- Sjef van Gastel – club coördinator 3e termijn 
- Kees van Haaren – coördinator Evenementencommissie 1e termijn 
- Koos Mulder – PR&Communicatie 1e termijn 
- Luud Raaijmakers – collectieve belangenbehartiging 1e termijn  
- Christ Tunders – secretaris/vice voorzitter 3e termijn 

 
Kees van Haaren heeft in de bestuursvergadering van 7 april 2022 aangekondigd zijn  
bestuursfunctie onmiddellijk neer te leggen omdat hij zijn werkzaamheden niet meer kon  
combineren met zijn privéaangelegenheden. Gelukkig was Henriette Stoffelen, lid van de  
Evenementen commissie, bereidt als contactpersoon te fungeren tussen Bestuur en 
Evenementencommissie. Zij ambieerde echter geen bestuursfunctie. Miranda Mennen  
heeft zich vervolgens kandidaat gesteld als bestuurslid.  
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Door het bestuur zijn in samenwerking met SeniorenRaad Best en KBO een aantal  
projecten gestart. Dit zijn o.a. 

• het project ‘Gezond Best samen fit’. In dit project worden mensen die iets aan 
hun gezondheid en welzijn willen doen door een lifestyle coach hierin begeleid. 

• Krachtenbundeling. In dit project worden vrijwilligers getraind hoe zij kunnen 
signaleren dat er met iemand iets aan de hand is. Zij kunnen dit dat melden aan 
een vertrouwenspersoon die, met goedkeuring van de desbetreffende persoon, 
contact kan zoeken met adequate hulpinstanties. 

• KerstProms. I.v.m. het niet door kunnen gaan van de KerstProms in december 
2021 is op 9 april een PaasProms georganiseerd en op 17 december 2022 
wederom een KerstProms gehouden op de legerplaats Oirschot. Deze Proms 
worden georganiseerd in samenwerking met SeniorenRaad Best en KBO. 
De opbrengsten worden aan een goed doel besteed. 
 

In 2022 heeft het bestuur 11 keer vergaderd. De vergaderingen vonden meestal plaats in  
Bestwijzer en een enkele keer in het Senioren Trefpunt. 
 

4. Gedragscode 

 
Het Bestuur is van mening geweest om gedragsregels op te stellen hoe we met elkaar  
dienen om te gaan binnen de vereniging en welke zaken we goed met elkaar moeten  
afstemmen voor als er bijzondere situaties voordoen. 
Daarvoor is door het Bestuur een gedragscode opgesteld hoe we binnen de vereniging 
dienen om te gaan met mensen die hulp nodig kunnen hebben of die kwetsbaar zijn.  
Hiermee wil het Bestuur bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor 
alle betrokkenen en het voorkómen van ongewenst gedrag. Alle leden/vrijwilligers die  
binnen de PVGE-Best deelnemen worden gewezen op deze gedragscode en zij dienen  
conform deze gedragscode te handelen. 

 
5. Subsidie en sponsoring 
 
De bijdrage van de gemeente is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren, nl. € 5000,=. 
De Rabo ClubSupport actie heeft, dankzij de leden van de Rabo-bank, een bedrag  
opgeleverd van € 449,58. Dit geld zal worden besteedt aan leden die een evenement  
niet kunnen bezoeken, financieel of geen vervoer, hierbij te helpen. 
 

6. Vrijwilligersmiddag 
 
Één keer per jaar organiseert het bestuur een dag voor alle vrijwilligers voor hun inzet 
voor de vereniging. 
Dit jaar namen 75 vrijwilligers deel aan de vrijwilligersdag op 23 september.  
De dag was deze keer door het bestuur georganiseerd in Oirschot. De vrijwilligers  
werden ontvangen in brouwerij VandeOirsprong met een kopje koffie/thee en gebak en  
men kon vóór en ná de lunch deelnemen aan een tweetal vooraf gemaakte keuzes, 
zoals een rondleiding door brouwerij VandeOirsprong, 2 rondleidingen door Oirschot 
o.l.v. een gids en een rondleiding door museum De Vier Quartieren. Na afloop konden 
de consumptiebonnen worden ingewisseld voor een drankje en kon iedereen 
terugkijken op een geslaagde dag. 
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7. Clubs 
Het PVGE-orkest ‘Bestse Klanken’ is door omstandigheden moeten stoppen.  
Er zijn nu 33 clubs binnen PVGE-Best actief, waaronder 2 genealogieclubs,  
2 leesclubs, 4 Nordic walking(fitness) clubs, 2 schilderclubs en 4 yogaclubs.  
Zwemclub ‘De Spetters’ zal zich per 1-1-2023 als club van PVGE-Best aansluiten.  
705 leden zijn lid van één of meer clubs. 
Op 13 oktober is in ’t Tejaterke de jaarlijkse clubcoach vergadering gehouden.  
Geconcludeerd werd dat het goed gaat binnen de clubs en dat alle activiteiten sinds 
corona weer plaats vinden.  
De jaarverslagen van de clubs zijn als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. 
 

8. Evenementencommissie 
Tot en met maart konden geen evenementen georganiseerd worden. Daarna kon en 
mocht alles weer.  
De Evenementencommissie heeft in 2022 verschillende activiteiten georganiseerd,  
zoals: 
 

•   22-4:      Fietspuzzeltocht naar de Gasthuishoeve in Nijnsel 

•   18-5:      Fietstocht rondom Best 

• 4 t/m 7-7:  Fiets 4-daagse rondom Made in noordwest Brabant 

•   22-7:      Midgetgolf in Spoordonk (Doezomer) 

•   16-8:      Klok- en Peel museum in Asten 

•   26-8:      Jeu de Boules bij P.C. Amitié in Best (Doezomer) 

•     9-9:      Prehistorisch dorp in Eindhoven 

•   8-12:    Workshop Kerstbloemstuk 

• 18-12:    Kerstviering in het Heerbeeckcollege 

 
9. Trefpunt reizen 
 

Op 18 februari is in ’t Tejaterke een terugblik gegeven op de reizen van 2021 en werd 
vooruitgekeken naar de reizen die in 2022 op het programma stonden. 
Op 4 november is in ’t Tejaterke een terugblik gegeven van de reizen in 2022.  
De meerdaagse reizen gingen naar: 

• 2 t-m 7-5:     6-daagse reis naar Blankenberge (B) 

• 10 t/m 14-8: 5-daagse reis Moezelgebied (D) 

• 26 t/m 30-9: 5-daagse reis naar Odoorn in Drenthe 
 

De busdagtochten gingen naar: 

• 21-5: Dagboek van een Herdershond in het MCC Maastricht 

•   1-7: De Biesbosch 

•   4-9: Duitsland, met o.a. bezoek aan bruinkoolgroeve in Garzweiler, de   
         Schwebebahn in Wuppertal en de Mariendom in Nevignes. 

 
Tevens werd vooruitgekeken naar de reisplannen voor 2023. Deze gaan naar: 

• 8-daagse busreis naar Lake District in Engeland 

• 6-daagse reis naar Berlijn en Potsdam 

• 5-daagse busreis naar Ootmarsum 

• Dagbusreis naar de Maasvlakte 

• Dagbusreis naar Willemstad en Tiengemeten 
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 10. Infomiddagen 
 
 Op 24 juli (Doen in ’t Tejaterke) en op 17 november zijn de informatiemiddagen in ’t 

Tejaterke gehouden. Vele geïnteresseerde leden en niet-leden bezochten de 
middagen en hebben een tiental nieuwe leden opgeleverd.  
Tijdens de infobijeenkomst in ’t Tejaterke op 24 juli is de bezoekers gevraagd een 
enquêteformulier in te vullen met de vraag waarom men naar de infomiddag kwam.  
36 bezoekers hebben het formulier ingevuld en gaven als hoofreden aan 
geïnformeerd te willen worden over de PVGE, belangstelling voor fietsen, wandelen 
en toneel en voor de gezelligheid.  
 

 11. Kerstviering 
 
 De Kerstviering kon na twee jaar weer gehouden worden in het Heerbeek college.  
 Ca. 200 mensen deden mee aan de kerstviering en zij werden getrakteerd op een  
 show van zanger Dave Louis en verhalen door een kerstman 
 Samen werd er ook heel wat afgezongen en het eten en de drank was weer goed  

verzorgd door de Evenementencommissie. Na afloop kreeg eenieder nog een 
presentje en ging men tevreden huiswaarts.   
 

12. Commissies 

 PVGE Best kent een aantal commissies. In een apart 'Reglement voor Commissies'  
 is vastgelegd welke regels gelden, hoe de link is tussen de commissies en het  
 bestuur en hoe commissieleden worden vastgesteld. 
 De commissies zijn: 

• Kascontrolecommissie – controleert de financiële stukken van de 
penningmeester en adviseert de leden in de Algemene Leden Vergadering. 

• Notulencommissie – controleert de notulen van de Algemene Leden 
Vergadering. 

• Commissie ‘De Handreyking’ hieronder vallen 
- Vreugde en Verdriet – zorgt voor een bloemetje of een kaartje bij 

vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen 
- Thuisadministratie – helpt mensen hun administratie en financiën 

op orde te krijgen 

- WMO-cliëntenondersteuning – ondersteunt mensen bij WMO-
aangelegendheden 

- Klushulp – helpt mensen bij het verrichten van klusjes in en om 
huis. 

- Computerhulp – helpt mensen bij problemen met de computer. 

• Commissie belasting- en financiële ondersteuning – helpt mensen bij het  
invullen van het belastingformulier. 

• Evenementencommissie – organiseert door het jaar heen diverse evenementen 
en geeft ondersteuning bij diverse activiteiten van het bestuur en andere 
commissies.   

• Reiscommissie – stelt het reisprogramma samen voor busdagreizen en 
meerdaagse bus- en vliegreizen. 

• Commissie PR&Communicatie – verzorgt de opmaak van de nieuwsbrief en 
nieuwsflits en bezorging naar de leden en beheer van de website. Zij zorgt ook 
voor externe publicaties in plaatselijke bladen en websites. 

 



 
 

8 
 

 13. Samenwerking in SeniorenRaad Best met KBO 
 

Op 20 september zijn de bestuursleden van de SeniorenRaad Best, PVGE en KBO 
bij elkaar geweest in het Senioren Trefpunt. Doel van de bijeenkomst was de 
onderlinge binding te bevorderen en voor afstemming in de samenwerking van 
activiteiten en diensten. 
 

14. Redactie 

De redactie is verantwoordelijk voor communicatie, en zorgt voor: 

• Creatie van Actief, controle van Actief, verdeling Actief, distributie Actief, website,  
nieuwsflitsen, Senioren Pagina Groeiend Best, websites Beleef Best en Plein Best  
en incidenteel andere publicaties zoals website ’t Tejaterke en weekblad Mooi  
Oirschot,en Facebook. 

Activiteiten:  

• De redactie organiseerde zelf geen bijeenkomsten, maar gaf wel ondersteuning 
aan de ALV, Doen in ’t Tejaterke en Infomiddag. 

• Uiteraard verleende de redactie ondersteuning aan evenementen, activiteiten en 
clubs door middel van publicaties zoals: nieuwsblad Actief, digitale nieuwsflitsen, 
PVGE Best website en Facebook, bijdrage aan Senioren Pagina Groeiend Best, 
artikelen in de Schouw, PVGE Koepel website, aankondigingen op de website 
Beleef Best en Plein Best, en verder incidenteel op de website van ’t Tejaterke en 
Mooi Oirschot. 

 
Samenstelling van de redactie:  

Wie  Taak Vervanger 

John Peeters Redacteur Actief Koos Mulder 

Herman Wester, Paul 
Sijbers, 
René Hendriks 

Controle en correctie 
kopij 

 

Koos Mulder Redacteur Nieuwsflits Paul Sijbers 

Koos Mulder Overzicht ledenkorting Herman Wester 

Gerard Wienk Editor Actief Liesbeth Damen 

Herman Wester, Paul 
Sijbers 

PVGE Best Website 
Paul Sijbers, Herman 
Wester 

Koos Mulder Other websites … 

Paul Sijbers Beheer fotoarchief Koos Mulder 

Koos Mulder Coördinatie & Bestuurslid Herman Wester 

Koos Mulder 
Beheer 
marketingmateriaal 

Cor van den Bosch 

Koos Mulder 
Communicatie naar 
Editoo 

Paul Sijbers 

René Hendriks Distributie Actief Koos Mulder 

Koos Mulder 
Lid commissie PR & 
Comm. 

Paul Sijbers 

Koos Mulder, Jolien Wiertz 
PVGE Best Facebook 
pagina 

… 
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De redactie wordt ondersteund door de volgende taken: 

Eindcontrole 
Bestuursleden, Redactieleden, Betty Kon, Ans van der Steen en Jolien 
Wiertz 

Distributie: Ans van der Steen, Ellen de Jong, Jacqueline Tonneijk en Ans Wester 

Bezorging: Alie Lekkerkerker, Jolanda van Doorn-Bos, Betje Lutters, Christ Tunders, 
Fred Robert, Ger Groels-Albers, Ger Hendriks-Poell, Hanny Arts-Jans, John 
Peeters,  
Margrhet Stamps, Nelleke Blitterswijk, Paul Brink, Peter Kneepkens, Pierre 
Prinsen, Riet Franken, Tillie Sillen, Corrie Brands en Chris Geerts. 

Reserve: Jolien Wiertz, Koos Mulder, René Hendriks 

 
Vacatures: 

• We missen nog een redactielid dat zorgt voor aanbrengen van adverteerders. 

• Omdat enkele reservebezorgers doorgeschoven zijn naar andere functies hebben 
we weer plaats voor enkele reserve-bezorgers. 

De redactie vergadert maandelijks, kort na de bestuursvergadering. 
De coördinator neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en de 
zesweekelijkse commissiebijeenkomsten van PR & Communicatie. Door 
omstandigheden is gedurende drie maanden het contact via digitale media verlopen. 
De webbeheerders nemen deel aan het webbeheerdersoverleg. 
Het distributieteam komt tweemaandelijks bijeen voor het verdelen van de Actief naar  
de bezorgers.  

 

15. Belangenbehartiging 
 
Naar aanleiding van het door Prof. Dr. M. Kardol opgestelde rapport is een werkgroep 
opvolging “Behoefte Onderzoek Senioren Best” door de Seniorenraad Best in het leven 
geroepen. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigende leden van KBO en PVGE en 
onder leiding van de collectieve belangenbehartiger van de PVGE. In maart heeft de 
werkgroep haar advies in de vorm van een rapport uitgebracht. Dit rapport is vervolgens 
aangeboden aan de gemeenteraad van Best. 
In het verlengde van deze rapportage zijn vanuit de collectieve belangen portefeuille in een 
drietal voorgenomen nieuwbouwplannen de belangen van de senioren ingebracht. Tevens is 
éénmaal deelgenomen aan een inventarisatie sessie, geïnitieerd door de gemeente, om 
daarin de behoeften vermeld in het Behoefte Onderzoek Senioren Best in te brengen. 
Tenslotte is input geleverd aan een onderzoek van de rekenkamer Best gericht op de 
effectiviteit en doelgerichtheid van acties door de gemeente geïnitieerd.  
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16. Verenigingsraad 

In 2022 werd PVGE Best in de Verenigingsraad vertegenwoordigd door Ans Smits, Mat de 
Vaan en Herman Wester. De verenigingsraad kwam tweemaal bijeen in 't Tejaterke in Best. 
Mat en Herman waren beide keren aanwezig, Ans was beide keren verhinderd. 
Omdat Ans per 1-1-2023 stopt met het VR-lidmaatschap zal op de eerstvolgende ALV een 
nieuw VR-lid worden benoemd. 
 
Op de voorjaarsvergadering op 25 mei zijn het financiële verslag en de begroting van de 
Koepel besproken en goedgekeurd. Herman zat voor de derde en laatste keer in de 
kascontrolecommissie en zal daarin de komende jaren opgevolgd worden door Mat.  
Dit jaar zijn zowel de terbeschikkingstelling van huisvesting als de subsidie van Philips op de 
huisvestingskosten vervallen. De huur van het kantoor in Waalre wordt voortaan geheel 
betaald door de FPVG. De andere bijdrage van Philips blijft voorlopig gehandhaafd. De hoge 
kosten van de Schouw blijven zorgen baren, ook al omdat de contributie-inkomsten door een 
dalend ledenaantal teruglopen. 
De voorzitter van de PVGE koepel (Mari Vervaart) is opnieuw voor drie jaar als voorzitter 
benoemd. Daarnaast is er een nieuw bestuurslid benoemd voor ICT. Verder zijn het 
Huishoudelijk Reglement voor de Koepel en het werkplan 2022 aangenomen. 
 
De najaarsvergadering werd uitgesteld tot 6 december, i.v.m. vertraging bij het opstellen van 
het beleidsplan, de begroting voor 2023 en de verdeling van contributie tussen Koepel en 
PVGE verenigingen. Wel werd al aangegeven dat de contributie ook in 2023 ongewijzigd zal 
blijven. 
Tijdens deze vergadering werden het beleidsplan en de begroting voor de periode 2023-2025 
besproken en vastgesteld. 
 
In 2023 viert de PVGE het 75-jarig bestaan. Deze viering wordt voorbereid door een 
commissie o.l.v. Cor v.d. Bosch en zal deels centraal en deels lokaal per vereniging worden 
georganiseerd.  
De contributie-inkomsten zullen in 2023 jaar geheel ten goede komen van de 7 verenigingen. 
De Schouw zal in de huidige vorm verdwijnen, waardoor een forse kostenbesparing wordt 
bereikt.. 
De informatie zal via de nieuwsbrieven van de verenigingen en/of via een nieuwe digitale 
nieuwsbrief worden verspreid. Het voordeel van de besparing gaat naar de afzonderlijke 
verenigingen die een groter deel van de contributie krijgen dan nu. De verenigingsraad heeft 
een positief oordeel gegeven over deze veranderingen. 
 
De PVGE in Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende zal binnenkort worden opgeheven, omdat er 
geen nieuwe bestuursleden gevonden konden worden. De clubs ervan zullen deels onderdak 
vinden bij andere PVGE verenigingen en deels zelfstandig verder gaan. 
 
Tenslotte werd een ambitieus werkplan voor 2023 gepresenteerd. We wensen het 
verenigingsbestuur alle succes bij de uitvoering daarvan. 
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17. Leden 
 
Op 1 januari 2022 bedroeg het aantal leden 1121. 
92 leden van andere PVGE-verenigingen waren lid als deelnemer bij onze vereniging.  
705 leden zijn lid van één of meerdere clubs. 
In 2022 zijn 85 mensen lid geworden, 45 mensen hebben hun lidmaatschap opgezegd of zijn 
overleden.  
Het ledenaantal is in 2022 gegroeid naar 1161 leden, w.v. 729 vrouwen en 432 mannen. 
 
  
 
 
Ledenaantal per 1-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indeling naar leeftijd  
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18. Club- en Commissie verslagen 2022 

 
18.1 Jaarverslag Belasting Services 
 
Samenstelling van de commissie:  

• Leo de Wals 

• Toos de Groen, Ton v.d. Steen, Jan v. Boekel 

• Er is 1 kandidaat lid in opleiding  
 
Van allemaal is het certificaat verlengd om als belastinghulp te kunnen optreden 
Dit jaar weer 60 adressen geholpen met het invullen van de belastingformulieren en eventueel 
toeslagen 
 
 
18.2 Jaarverslag Biljartclub 

 
Aantal leden: 
Ledenaantal begin jaar 8. 
Ledenaantal eind jaar 11. 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  
Gemiddeld waren er op de biljartochtenden op dinsdag in de Kadans 9 leden aanwezig.  
In 2022 waren er 41 biljartochtenden, enkele ochtenden werden afgelast in verband met covid. 
In het najaar is er een gezamenlijk biljartuitje geweest naar ’t Caves in Wintelre, afgesloten 
met een gezamenlijke lunch. 
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Formeel is Sjef van Gastel coördinator, het praktisch uitvoerende werk is in handen van Henk 
Langeler.  
 
 
18.3 Jaarverslag Bordspellenclub 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd: geen opgave 
 
Samenstelling van de coördinatie: 

• Clubcoach: Paul Holtermans 
 
 
18.4 Jaarverslag Bridgeclub 
 
Aantal leden: 
Aantal leden aan het begin van het jaar: 61 
Aantal opzeggingen:      11 
Aantal aanmelding:          9   
Aantal leden einde jaar: 59 
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Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  
Eerste vrijdag van de maand (niet in juli en augustus) clubbijeenkomst  

• normaal 10 x per jaar 

• nu 8  i.v.m. Covid januari en februari . 
 
Incidentele activiteit : 20 jarig jubileum van de club. 2 september 2022 (dit had eigenlijk in 
2021 moeten plaats vinden maar dat ging niet vanwege Covid) 
 
Niet uitgevoerde, wel voorbereide activiteiten:   

• bridgeavond  4  juni, foute dubbelboeking van de Kadans. Wij konden niet naar binnen. 
 
Aantal keren dat de coördinatie vergaderde:  

• 5x in het verslagjaar.  

• één keer met het totale aantal leden bijeenkomst : 
           7 oktober,19.00-19.30 uur voorlichting aan alle leden over de toekomst van de club. 
           Aanwezig  51 leden. 
 
Samenstelling van de coördinatie:  

• naam en functie van coach: Ina Lodewijks,  

• assistent en/of vervanger van de coach: Frans Hendrikx 

• Frans en Tiny Hendrikx barmedewerkers en verzorging  

• Walter Leenders doet de wedstrijdleiding 
 
 
18.5 Jaarverslag Computer Gebruikersclub 
 
Aantal leden:  

• Aantal leden begin jaar :  28 

• Overleden                :    4 

• Opzeggingen                :    2 

• Nieuwe leden                :    5 

• Aantal leden einde jaar :  27 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  
 
Er zijn in 2022 9 bijeenkomsten geweest 
Aan bijeenkomsten namen tussen de 15 en 22 leden deel. 
Behandelde onderwerpen o.a.: 

• Automatisch backup maken 

• Fietsroutes plannen 

• Smartphone gestolen of vervangen 

• Ben ik gehackt? 

• Google Maps en Google Streetview 

• Diverse email onderwerpen 

• Android tips 

• Toptips over WhatsApp 
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Samenstelling van de coördinatie:  

• Rob Bol is de clubcoach en tot medio 2020 was Peter van den Tillaard assistent 
clubcoach. Om gezondheidsredenen moest Peter zijn lidmaatschap van de 
Computer Gebruikers Club begin 2022 beëindigen. 

 
 
18.6 Jaarverslag Fotoclub 
 
Aantal leden dat begin jaar / aantal opzegging / aantal aanmelding en aantal einde jaar:  

• 14 leden lid is van jan 2022, per 1 sept  + 2 leden. Totaal 16 leden 

• 13 deelname aan evenement in sept 22 

• Geen advies ed.    Bezocht is tuin van Miss Hyacinth incl. lunch 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  

• 18 regelmatige clubbijeenkomsten per jaar 

• 1 evenement op 16 Sept Miss Hyacinth incl luch 
 
Aantal keren dat met het totale aantal leden/vertegenwoordigers van de deelnemers 
bijeenkomst is geweest: gemiddeld 12 leden per bijeenkomst aanwezig  
 
Samenstelling van de coördinatie:  

• Clubcoach Hans Roosing.   

• Assistent : Paul Sijbers. 

• Werkgroepje van 4 leden om nieuwe foto opdrachten / thema’s op te stellen en in 
te plannen. 

 
 
18.7 Jaarverslag Genealogieclub 
 
Aantal leden dat begin jaar / aantal opzegging / aantal aanmelding en aantal einde jaar:  

• 1-1-2022: groep 1: 6 leden en groep 2: 9 leden. 

• 31-12-2022: groep 1: 6 leden en groep 2: 11 leden.  
 
Activiteiten voor leden:  

• Beide groepen komen eens per maand bijeen.  

• Er zijn twee evenementen georganiseerd: 
o 14-4-2022: Lezing genealogie door Martien van de Donk. 
o 7-5-2022: Excursie naar BHIC in ’s-Hertogenbosch. 

• De club heeft bijgedragen aan Doen in ’t Tejaterke en Infomiddag. 
 
Samenstelling van de coördinatie:  
  

• Clubcoaches zijn: groep 1: Cor de Groen en groep 2: Koos Mulder.  
      Ze nemen voor elkaar waar. 
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18.8 Jaarverslag Gymclub 
 
Elke dinsdag van 12 -13 uur hebben onder de professionele leiding van Sandra gymles in de 
sporthal van Naastenbest. 
De lessen bestaan uit loop, rek, strek en allerlei spel en mat oefeningen.  
Dus gebruik makend van eigen kracht en gewicht je spieren en conditie op peil houden, 
rekening houdend met eventuele beperkingen. 
 
We hebben momenteel 15 leden, dit jaar 6 nieuwe en 2 vertrokken. 
De geschatte gemiddelde leeftijd is 70 jaar. 
Clubcoach, een groot woord voor deze geregelde activiteit is Fridus Draaijer. 
 
Door vakanties en ziektes zijn we nooit compleet, dus bij belangstelling bent u van harte 
welkom, eventueel eerst voor een proefles. 
 
Op naar een betere conditie voor 2023! 
 
 
18.9 Jaarverrslag Handwerkclub 
 
Aantal leden:  
Begin van het jaar: 5; Einde van het jaar: 7 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  

• Wij zijn elke woensdagmiddag aanwezig van 14.00 uur tot 16.00 uur in het 
restaurant van de Archipel. 

 
Activiteiten van de club: 
Wij hebben geen vergaderingen wat er besproken moet worden doen wij tijdens de 
handwerkbijeenkomst. 
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Clubcoach: Yolanda van den Bosch 
Ass. Clubcoach: Ina Van Asseldonk 
 
 
18.10 Jaarverslag Jeu de boulesclub 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd: geen opgave 
 
Samenstelling van de coördinatie: 

• Clubcoach: Corry Bolhuis 
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18.11 Jaarverslag Kaartenmakersclub 
 
Aantal leden begin van het jaar: 8 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  

• Elke 2e en 4e woensdag van de maand, behalve in juli en augustus 
 
Activiteiten van de club: 
Op 9 november hebben we een lunch georganiseerd 
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Clubcoach: Hanny van Laarhoven 
Ass. Clubcoach: Trudy Siep 
 

18.12 Jaarverslag Klassieke muziekclub 

De Klassieke muziekclub van de PVGE Best bestaat sinds 1 januari 2022. 
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Bijeenkomst in het Senioren Trefpunt.   
 
Aantal leden: 
Op 1 januari 2022 bestond de club uit 19 leden. 
Gedurende het jaar meldde zich 1 nieuwe lid aan en 3 leden hebben het lidmaatschap 
opgezegd. We eindigen het jaar dus met 17 leden. 
 
Activiteiten van onze club: 
De club komt maandelijks bijeen in het Senioren Trefpunt op vrijdagochtend. 

• 21-1-2022  : gecanceld i.v.m. Corona-lockdown 

• 18-2-2022  : 15 deelnemers 

• 18-3-2022  : 16 deelnemers 

• 22-4-2022  : 16 deelnemers 

• 13-5-2022  : 17 deelnemers + 1 gastspreker (klarinettist Wim Coster) 

• 10-6-2022  : gecanceld i.v.m Corona-ziekte van de clubcoach 

• 23-9-2022  : 13 deelnemers 

• 21-10-2022: 15 deelnemers 

• 18-11-2022: 16 deelnemers 

•   9-12-2022: 14 deelnemers   
 
Totaal gepland=10 bijeenkomsten; totaal gerealiseerd= 8 bijeenkomsten. 
 
Elke bijeenkomst heeft een thema. Clubcoach Jarmila Pavel laat fragmenten horen van 
muziek die binnen dit thema past. De aanwezige leden zullen niet alleen passief luisteren, 
maar ook actief zijn door aan te geven welke indruk de betreffende muziek op hem of haar 
maakt. 
Bovendien zal er ook elke bijeenkomst geluisterd worden naar een favoriet fragment van een 
van de leden. Speciale aandacht zal ook besteed worden aan geplande concerten in en buiten 
Best. 
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Dit jaar zijn er 3 concerten bezocht. 

• 3-4-2022: concert “Casual classics” door Conservatorium orkest Amsterdam in 
Muziekgebouw Eindhoven. 

• 24-10-2022: Lunchconcert pianist Alexander Chater door Studium Generale  
TU-Eindhoven  

• 6-11-2022: Concert “Bach koffie - Cantate” Podium Klassiek Eindhoven in kazerne 
Eindhoven. 

 
Samenstelling van de coördinatie: 
Clubcoach: Jarmila Pavel 
Ass. Coach: Ria van de Ven 
 

18.13 Jaarverslag Leesclubs 

Aantal leden: 
Begin 2022: 14 leden  
Opzegging: 1 lid  
Einde 2022: 16 
 

• E-readers club 5 leden 

• Biblio-PVGE leesclub: 7 leden  

• De Boekenwurmen PVGE-Leesclub: 4 leden 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  

• regelmatige clubbijeenkomsten per jaar: 7  of 8 bijeenkomsten om de 5 weken 

• incidentele activiteiten: Na corona periode een koffie bijeenkomst c.q. lunch per 
club. 

 
Melding van voltalligheid van de coördinatie of aantal vacatures: 
 De Leesclub Boekenwurmen kan nog aangevuld worden. 
 
Aantal keren dat coördinatie vergaderde in het verslagjaar:  
Dit gebeurt telkens in iedere bijeenkomst met de leden van de groep. 
 
Aantal keren dat met het totale aantal leden/vertegenwoordigers van de deelnemers 
bijeenkomst is geweest  
24 feb; 31 mrt; 5 mei;19 mei;22 sep;3 nov;15 dec. 
 
Samenstelling van de coördinatie:  

• namen en functie van coach: Ton Vermaesen leesclub coach, 

• voorzitter van de commissie of team of werkgroep:  Ton Vermaesen 

• aantal met namen van de leden van commissie, team of werkgroep: zie hierboven 
 
Drie gezellige en leerzame leesgroepjes van ieder ongeveer 6 deelnemers komen regelmatig 
bij elkaar om, op toerbeurt thuis, een nieuw boek te bespreken dat iedereen gelezen heeft. Ze 
vertellen elkaar wat ze van het boek vinden, wat hen opvalt, wat hen aanspreekt, wat hen 
ontroert met achtergronden van het boek en van de schrijver en dat blijkt voor iedereen iets 
anders. 
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De leesclub “Biblio PVGE Best” en de leesclub “De Boekenwurmen PVGE-Best” kiezen zelf 
de boeken uit vanaf een lijst van boeken die Cultuurspoor aanlevert, speciaal samengesteld 
voor leesclubs. De bibliotheek geeft dan de gekozen boeken 6 weken in bruikleen. Voor leden 
van deze clubs geldt een jaarlijkse clubcontributie van 25 euro. 

De andere leesclub leest graag vanaf een e-reader en bepaalt zo de boekenkeuze. Zij betalen 
geen jaarlijkse clubcontributie. 

We wachten nu nog op een aantal aanmeldingen om een 4e leesclubje te kunnen starten. De 
opstart zal de clubcoach verzorgen. Omdat ook die club hun boeken van Cultuurspoor zullen 
betrekken, zal ook voor hen een jaarlijkse clubcontributie van 25 euro gelden 

 
18.14 Jaarverslag Nordic walkingclub 
 
De Nordic Walking club van de PVGE Best bestaat sinds september 2006. 
 
Aantal leden: 
Op 1 januari 2022 bestond de club uit 10 leden. 
Gedurende het jaar meldden zich 2 nieuwe leden aan. 
We eindigen het jaar dus met 12 leden. 
 
Activiteiten van onze club: 
Wij Nordic wandelen elke maandagmiddag en vrijdagmiddag. We vertrekken met wie 
aanwezig is vanaf het clubhuis van de Scouting in Best en onderweg houden we een kleine 
pauze.  
1 of 2x per jaar organiseert de clubcoach een wandeling buiten Best en na de wandeling wordt 
er ergens gegeten in een restaurant.  
 
De clubcoach nam deel aan de infomiddag in ’t Tejaterke en de clubcoachvergadering. 
 
Samenstelling van de coördinatie: 
Clubcoach: Ria van de Ven 
Ass. Coach: Ria van de Biggelaar,  
 
 
18.15 Jaarverslag Nordic walking fitnessclub 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd: geen opgave 
 
Samenstelling van de coördinatie: 

• Clubcoach: Adrie Brands 
 
18.16 Jaarverslag postzegelclub 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd: geen opgave 
 
Samenstelling van de coördinatie: 

• Clubcoach: Jan Schoenmakers 
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18.17 Jaarverslag Op Restaurant 
 

Aantal leden dat begin jaar / aantal opzegging / aantal aanmelding en aantal einde jaar:  
Alle leden van PVGE-Best kunnen zich hiervoor inschrijven tot het maximaal aantal 
inschrijvers per restaurant is bereikt. Het is geen club, er zijn geen leden maar deelnemers per 
activiteit. 

 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  
9x een buffet of een 3-gangen diner verzorgd in de restaurants in Best en Oirschot.  

• 10 februari Restaurant De Verwennerij Hoeve 1827 Oude Grintweg 90 Oirschot  62 
personen 

• 10 maart Restaurant Kostas De Griek Markt 18, Oirschot 31 personen 

• 7 april Restaurant De Beurs Sint Odulphusstraat 7 Oirschot 43 personen 

• 12 mei Restaurant Suus, Oirschotseweg Best, 61 personen 

• 14 juli Chin Ind Restaurant Anfong, Nieuwstraat Best, 76 personen 

• 18 augustus Steakhouse The Longhorn, Eindhovensedijk 35, Oirschot 62 personen 

• 15 september Restaurant De Burgemeester Markt 21 Oirschot, 65 personen 

• 10 oktober Zalencentrum Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best, 41 personen 

• 17 november Restaurant De Verwennerij Hoeve 1827 Oude Grintweg 90 Oirschot 55 
personen 

 
Samenstelling van de coördinatie:  

• Clubcoaches: Corrie Hijnen en Wim Steenks 
 
18.18 Jaarverslag Reiscommissie 

Reizen worden door (leden van) de reiscommissie voorbereid, georganiseerd en begeleid als 
evenementen, het is geen club, er zijn geen leden maar deelnemers per reis. 
 
De volgende dagtochten en meerdaagse reizen zijn in 2022 gehouden: 
• zesdaagse reis België, Blankenberge/Vlaanderen 2 t/m 7 mei  34 deelnemers 

• dagtocht musical ‘Dagboek van een herdershond’ 21 mei  37 deelnemers 
• dagtocht Biesbosch        1 juli  51 deelnemers 
• vijfdaagse reis Duitsland, Moezelgebied.           10 t/m 14 aug  43 deelnemers 
• dagtocht industrieel erfgoed, Duitsland                 4 sep  50 deelnemers 
• vijfdaagse reis in Nederland, Drenthe, Odoorn   26 t/m 30 sep  27 deelnemers 
.  
Niet uitgevoerde, wel voorbereide activiteiten:  
• dagtocht naar musical Aladdin – 20/21 Januari, avondvoorstelling afgelast wegens 

Corona lockdown  
 
Samenstelling van de reiscommissie:  

• voorzitter-organisator/begeleider: Cor van den Bosch, 

• penningmeester-organisator/begeleider: Rob Bol, 

• organisator/begeleider: Truus Emmers 

•  organisator/begeleider: Gerdie van Daal, 

•  organisator/begeleider: Wim Steenks 

•  organisator/begeleider: Ria van de Ven, 

•  organisator/begeleider: Lenie Rijkers, 
 
Er is een vacature voor een vertegenwoordiger van de leden. 
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Aantal bijeenkomsten van de commissie:  
25 februari Werkgroep treinreizen  10 personen (4 personen afwezig)  
11 juni  Werkgroep treinreizen    9 personen  (4 personen afwezig) 
18 november  Werkgroep treinreizen  10 personen plus 1 gast (2 personen afwezig) 
 
Aantal bijeenkomsten voor afstemming met de andere PVGE – lokale verenigingen door 
afvaardiging van een lid van elke lokale reiscommissie: 
20 februari Koepel-reiscommissie 7 personen, 
15 november Koepel-reiscommissie 5 personen 
 

18.19 Jaarverslag Rikclub 

De rikclub van de PVGE-Best bestaat sinds 1 mei 2016. Bijeenkomst in ’t Tejaterke. 
 
Aantal leden: 
Op 1 januari 2022 bestond de club uit 25 leden. 
Gedurende het jaar meldden zich 6 nieuwe leden aan maar moesten we helaas om 
gezondheidsredenen afscheid nemen van 1 lid. 
We eindigen het jaar dus met 30 leden. 
 
Activiteiten van de club: 
Wij rikken van september tot en met april om de 2 weken op vrijdagmiddag in ’t Tejaterke. De 
clubcoach verwerkt iedere keer de uitslagen in een Excel-bestand, zodat ieder lid kan 
bijhouden hoe hij of zij er voorstaat qua stand op de ranglijst. 
2x Per jaar, in december en april, wordt een toernooitje gehouden waarbij wat prijsjes zijn te 
winnen. 1x per jaar wordt de contributie pot gebruikt om met zijn allen uit eten te gaan. Daarbij 
wordt tevens de clubkampioen van het seizoen bekend gemaakt, waarbij de clubcoach de 
wisseltrofee overhandigt aan de clubkampioen die deze een jaar lang in zijn of haar bezit mag 
hebben.  
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Clubcoach: Christ Tunders 
Ass. Coach: Diny van de Biggelaar 
 
 
18.20 Jaarverslag Schildersclub op maandag 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd: geen opgave 
 
Samenstelling van de coördinatie: 

• Clubcoach: Liesbeth Damen 
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18.21 Jaarverslag Schildersclub op dinsdag 

 
Aantal leden: 
Op 1 januari 2022 gestart met 10 leden. 
Gedurende het jaar meldden zich 3 nieuwe leden aan maar moesten we helaas om 
gezondheidsredenen afscheid nemen van 3 leden. We eindigen het jaar dus met 10 leden. 
 
Activiteiten van onze club: 
Wij komen het hele jaar door om de 2 weken op dinsdagochtend bij elkaar om te schilderen. 
Het doel van onze club is primair het schilderen en alle aanverwante technieken, maar de 
ervaring leert dat het sociale aspect zeker zo belangrijk is. Immers de vaste ochtend 
gedurende het hele jaar is een belangrijk moment van samenzijn. 
  
Voorts namen we deel aan de Algemene Ledenvergadering, “Doen in ‘t Tejaterke” dag en de 
voorbereiding daarvan, de evaluatiemiddag over het gebruik van het Trefpunt, de 
vrijwilligersdag, de vergadering van coaches en de informatiemiddag. 
 
Voor de “Doen in ‘t Tejaterke” dag organiseerden we een veiling van door clubleden 
vervaardigde schilderijen en foto’s. Het uitgangspunt was de opbrengst minus kosten te 
doneren aan een goed doel. 
 
Aan het eind van elk jaar organiseren we een eindejaars-lunch (met eigen bijdrage) voor de 
leden. 
 
Samenstelling van de coördinatie: 
Clubcoach: Suzanne Rood 
Ass. Coach: Afra Nielen 
 
 
18.22 Jaarverslag Theaterclub 
 
Aantal leden: Begin van het jaar 90, eind 80, daarna  75 
 
Hoeveel activiteiten zijn er voor de leden georganiseerd:  
3 voorstellingen en 7 bemiddelingen naar andere voorstellingen in Best 
 
Aantal keren dat coördinatie vergaderde in het verslagjaar: 2 maal t.b.v. voorselectie 
 
Samenstelling van de coördinatie:  

• Clubcoach: W. zijlstra  

• Dhr en Mevr Jan en Hellen van de Vleuten maken voorselectie van 50 voorstellingen 
uit verschillende brochures. In 2022 waren geen keuzes mogelijk  

• Mevr Nelleke Blitterswijk geeft assistentie in de bus en in het theater. 
 
. 
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18.23 Jaarverslag Treinreisclub  
 
Aantal leden 1 januari: 108, aantal leden 5 december: 112 
 
De volgende treinreizen zijn in 2022 gehouden: 

• Automuseum Louwman, Den Haag    10 mrt            15 deelnemers 
• Gorkum       18 mei            31 deelnemers 
• Ravenstein       22 juli  24 deelnemers 
• 2-daagse Zwolle            25-26 aug.  21 deelnemers 
• Leerdam      13 sept.  18 deelnemers 
• Helmond, Kasteel en EDAH-museum              30 okt. 15 deelnemers 
 
Niet uitgevoerde, wel voorbereide activiteiten:  
• Rotterdam Miniworld 26 januari afgelast wegens Corona lockdown  
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Coach: Cor van den Bosch, Assistent coach: Jolien Wiertz 
 
Werkgroepleden:  

• Dick en Ellen de Jong,  

• Olga van der Meulen en Ans Wester,  

• Lenie Rijkers en Nellie van Laarhoven 

• Truus Emmers, Yvonne Hobbelen en Marian Hartog 

• Leo en Brigid de Wals 

• Cor van den Bosch en Jolien Wiertz 

• Vacature 2 personen 
 
Van de werkgroep zijn Ria van de Ven en Christ Tunders na 9 jaar gestopt.  
Er is een vacature voor 1 nieuw koppel, bestaande uit 2 personen, die eenmaal per jaar een 
treinreis voorbereiden voor de clubleden. 
 
Aantal bijeenkomsten van de werkgroep:  
25 februari Werkgroep treinreizen  10 personen (4 personen afwezig)  
11 juni  Werkgroep treinreizen    9 personen  (4 personen afwezig) 
18 november Werkgroep treinreizen   10 personen plus 1 gast (2 personen afwezig) 
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18.24 Jaarverslag Wandelclub 
 
Aantal leden  
eind 2021 = 28;  eind 2022 = 32 
 
Actieve leden 20; 12 niet actieve leden die vanwege hun vergevorderde leeftijd en / of fysieke 
beperkingen niet meer deelnemen aan de wandelingen maar wel lid blijven. 
Er gaat naar die leden met regelmaat een belangstellend berichtje, en/of kaartje. 
 
Hoeveel activiteiten zijn voor de leden georganiseerd:  
Gemiddeld 10 personen nemen wekelijks aan de wandelingen deel. 
De wandelclub biedt 52 keer per jaar een wandeling van 10 km aan. 
Waarvan dit jaar 3 wandelingen buiten Best. 
 
De coach organiseert 1x per jaar een lunch voor alle leden van de wandelclub. 
Dit jaar waren 28 personen aanwezig. 
 
Samenstelling van de coördinatie: 
Coach: Nelleke Blitterswijk 
 

18.25 Jaarverslag Yogaclub 

Aantal leden:  
We zijn in januari 2022 gestart met 52 leden 
In de loop van het jaar zijn er 6 leden gestopt maar er zijn ook weer 6 leden bij gekomen 
Dus de stand van eind december 2022 is 52 leden. 
Er staan 7 leden op de wachtlijst 
 
Hoeveel activiteiten zijn voor de leden georganiseerd: 
4 clubs t.w. 2 op dinsdag, 1 op woensdag en 1 op vrijdag. 
Begin van het jaar zijn we gestart met 5 groepen, waarvan een in de middag.  
Na een aantal maanden bleek dat de middaggroep niet levensvatbaar was en is deze weer 
opgeheven. 
Een extra groep in de ochtenduren is voorlopig niet mogelijk i.v.m. gebrek aan tijdsruimte bij 
de docente. 
De leden hebben in 2022 totaal 40 lessen gevolgd. In het begin van 2022 nog een paar weken 
online. 
De yogaclub heeft deelgenomen aan Doen in ’t Tejaterke in juli en de informatiemiddag in 
november 
In juli hebben we vlak voor de zomervakantie met alle leden bij Buutvrij gezamenlijk geluncht. 
 
Samenstelling van de coördinatie: 
Clubcoach Ans van der Steen   
Assistent clubcoach Ans Wester 
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18.26 Jaarverslag ZangGroep BestLeuk 
 
Aantal leden dat begin jaar / aantal opzegging / aantal aanmelding en aantal einde jaar: 
 

• Aantal leden begin jaar: 75 

• Opzeggingen      :        5 

• Aanmeldingen              : 24 

• Aantalleden einde jaar : 94 

Hoeveel activiteiten voor leden zijn georganiseerd:  
 

• Repetitie        : 10 

• Evenement 24-9       : Best veul koren 
 
Niet uitgevoerde, wel voorbereide activiteiten: 0 
(meezingmiddag) 
 
Aantal keren dat coördinatie vergaderde in het verslagjaar: 1 
Contributieverhoging 
 
Aantal keren dat met het totale aantal leden/vertegenwoordigers van de deelnemers 
bijeenkomst is geweest   
11 keren bijeengeweest, zie activiteiten, elke eerste dinsdag van de maand met gemiddeld 60 
personen.  
 
Samenstelling van de coördinatie:  
Clubcoach/dirigent: Ton van der Steen 
Er is geen reserve clubcoach en geen reserve dirigent 
 

18.27 Jaarverslag PVGE-Zangkoor 

Aantal leden: Begin van het jaar: 46; Einde van het jaar: 39 
 
Hoeveel activiteiten zijn voor de leden georganiseerd:  

• Wij repeteren elke 7 weken voorafgaand aan een concert in Buurthuis ’t Centrum 
 
Activiteiten van de club: 
Het PVGE koor had een druk jaar achter de rug. Na de coronatijd zijn ze kunnen starten met 
repeteren in de maand mei en juni waarna ze op woensdagmorgen 29 juni afscheid namen 
van hun dirigent Jean Pennings die na ruim 7 jaar dirigeren stopte. Een nieuwe opvolger werd 
door de muziekcommissie gevonden en het stokje kon overgedragen worden aan de heer 
Toon de Vos die vol enthousiasme in oktober begon met repeteren zodat het koor op 
zondagmiddag 4 december een geweldig herfstconcert in Prinsenhof bracht met medewerking 
van het Gastkoor Vocare, ook uit Best. De feestdag vanwege het 15 jaar bestaan werd op een 
mooie manier feestelijk en gezellig afgesloten. Het PVGE projectkoor start weer half maart 
2023 met repetities in buurthuis t Centrum en hoopt eind april een Lenteconcert voor haar 
leden en de gemeenschap van Best aan te kunnen bieden.  
 
Samenstelling van de coördinatie:   
Clubcoach: Rien van Hoppe 


