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INLEIDING
Dit is een eerste jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem u.a.. Het verslag betreft
formeel de periode van 21 augustus 2014 (moment van oprichting bij de notaris) tot en met 31
december 2014. Voor een volledig overzicht zal ook stil gestaan worden bij de activiteiten tot aan de
oprichting.
De dorpscoöperatie Hart voor Baexem wordt gerund door en voor inwoners van de kern Baexem en
maakt energie binnen Baexem vrij om de leefbaarheid duurzaam te waarborgen. Het ‘droombeeld’
voor de toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker leven’ omdat ze
met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en
positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd,
werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners
er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden.

WAAROM EEN COOPERATIE
Bij de opstart van Hart voor Baexem is er door de oprichters als formele organisatie gekozen voor
een coöperatie. De inschatting van de oprichters is dat met een coöperatie de beste betrokkenheid
van inwoners te creëren is, mede omdat inwoners (actief) lid kunnen worden.
WAT IS EEN COOPERATIE
Een coöperatie is een vereniging die ingevolge wettelijk voorschrift een onderneming met haar leden
moet exploiteren. Het kenmerkende van deze onderneming is dat het niet gaat om rendement op
ingebracht vermogen, althans niet in het bijzonder, maar om andersoortige meerwaarde ten gunste
van de leden. Voorbeelden hiervan kennen we volop uit de agrarische sector, waar bijvoorbeeld een
lagere prijs voor de inkoop van goederen en diensten wordt nagestreefd (veevoer), of een hogere
prijs voor de leden voor geleverde producten (melk).
Er is sinds enkele jaren een toenemende belangstelling voor de coöperatieve ondernemingsvorm.
Naast de bekende coöperaties in de agrarische sector zien we deze ondernemingsvorm nu ook
terugkomen in diverse andere sectoren, zoals (gezondheid)zorg, onderwijs, samenwerkende
zelfstandige professionals, gemeenschapsontwikkeling (dorpen, wijken, regio’s) en de duurzame
energiewinning.
De coöperatie is een bijzondere soort van onderneming gedreven als onderneming en -ten
principale- democratisch aangestuurd. Hiertoe wordt een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
gehouden waar alle leden hun inbreng kunnen hebben. Verder zal het bestuur verslag doen van het
afgesloten (boek)jaar en aangeven wat er in het lopende jaar te verwachten is.
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ACTIVITEITEN 2014
Vanaf augustus 2013 zijn de eerste concrete initiatieven opgestart. Na een aantal
‘brainstormavonden’ waar de eerste groep van 4 snel uitgebreid kon worden naar een groep van 7
initiatiefnemers was er een PowerPoint presentatie beschikbaar, die in november met de Dorpsraad
van Baexem is gedeeld en in december met de gemeente Leudal (wethouder en verantwoordelijk
ambtenaren). Van beiden waren de reacties positief en ondersteunend zodat de initiatiefnemers zich
gesterkt voelden om nog voor het einde van het jaar 2013 eerste acties in te zetten. Er is een
kerstboom in het dorp neergezet en versierd en een groot logo is verlicht aan de kerktoren
opgehangen. In dezelfde periode is er een kerstkaart huis aan huis rond gebracht met een Kerstwens
en een vraag aan alle inwoners of ze ideeën hadden of en hoe er dingen beter konden in Baexem. In
januari 2014 is voor de eerste keer de publiciteit gezocht en zijn middels een huis aan huis flyer aan
alle inwoners de doelstellingen gepresenteerd. Ook is op deze flyer aan iedereen gevraagd om 31
maart ’s avonds vrij te houden om mee te denken over verdere plannen. Na de carnaval is een meer
concrete uitnodiging rondgestuurd voor 31 maart, opnieuw via een huis aan huis flyer.
INFORMATIE AVOND 31 MAART
Vervolgens is op 31 maart de eerste informatie avond georganiseerd over 'Hart voor Baexem'. De
opkomst was prima met ca. 150 mensen. Na een presentatie over de doelstellingen van 'Hart voor
Baexem' en een korte 'Wie Kent Baexem het Beste' quiz , hebben alle aanwezigen enthousiast
meegedaan om in kleinere groepen meningen en ideeën te delen over een aantal vragen. Uit de
antwoorden bleek dat er veel goed gaat in Baexem en dat er een rijk en bloeiend verenigingsleven is.
Tegelijkertijd is geconcludeerd dat er ook nog dingen beter kunnen en dat 'Hart voor Baexem' daar
zeker iets in zou kunnen betekenen. Tot slot was duidelijk dat veel inwoners bereid zijn om de
schouders hier onder te zetten. Dit werd ook nog eens bevestigd in de enquêteformulieren,welke
door velen zijn ingevuld.
INBRAAK PREVENTIE AVOND 10 JUNI
Uit de enquêteformulieren werd onder meer duidelijk dat er zorg was onder inwoners over het
aantal inbraken in Baexem en dat er behoefte was aan meer informatie over inbraak preventie.
Daarom is op 10 juni onder het motto ‘Zet inbrekers buiten spel’ een inbraak preventie avond
georganiseerd. Een ex-inbreker heeft met filmmateriaal dat hij eerder op diezelfde dag in Baexem
had gemaakt, op interactieve en confronterende wijze bewoners alert gemaakt hoe je inbraak kan
voorkomen. Aansluitend heeft de politie een aantal duidelijke tips en adviezen gedeeld op basis van
concrete ervaringen. Na de pauze heeft Ralectro laten zien wat voor instrumenten en apparaten er
beschikbaar zijn om je huis te bewaken en inbraak te voorkomen. Er waren ca 50 mensen op de
avond aanwezig en uit de vragen en reacties werd duidelijk dat men het een zinvolle, leerzame en
ook leuke avond vond.
DORPSBRUNCH 31 AUGUSTUS 2014
Op 31 augustus is er een dorpsbrunch georganiseerd. Een kleine 300 inwoners uit Baexem waren
aanwezig en daarmee getuige van het officiële startsein van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem.
Dat startsein is gegeven door burgemeester Verhoeven door het aansnijden van een lekkere taart,
aangeboden door een onderneemster uit Baexem. In de mooie toespraak van de burgemeester
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haalde hij aan dat dit initiatief volledig past in de ontwikkeling van de terugtredende overheid en hij
feliciteerde Baexem dan ook van harte met de oprichting van deze dorpscoöperatie. Aansluitend kon
iedereen genieten van een uitgebreide brunch die door de gulle ondersteuning van een groot aantal
ondernemers uit Baexem geheel gratis aangeboden kon worden.
Tijdens de brunch zijn 5 ideeën gepresenteerd, die door het kersverse bestuur van de coöperatie
waren geselecteerd uit alle ideeën die de inwoners van Baexem eerder hadden ingebracht tijdens de
eerste bijeenkomst van Hart voor Baexem op 31 maart. Vervolgens zijn op ludieke wijze 2 ideeën
uitgekozen waar de coöperatie als eerste mee aan de slag is gegaan. De eerste keuze viel op het idee
om meer activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren. Daarmee werd de eerdere oproep van een
vader, die zelf in Baexem opgegroeid is, om weer net als vroeger leuke plekken voor de jeugd te
hebben van harte ondersteund. Het tweede idee waar het hart voor open ging, was een
activiteitenkalender op internet zodat inwoners gemakkelijk te weten kunnen komen welke
activiteiten er zijn en waar ze elkaar kunnen treffen.
Nadat Willy Rooswinkel enthousiast gesproken had over de activiteiten van de seniorenvereniging in
hun jubileumjaar werd de brunch afgesloten met korte toelichtingen over een aantal lopende
initiatieven in Baexem. Patrick Kusters en Martin Koldenhof vertelden over hoe een jongeren
ontmoetingsplaats (JOP) geregeld zou kunnen worden en Richard Grabert riep iedereen op met hem
en gemeente mee te denken over de herinrichting van de Dorpstraat/Stationsstraat waarvoor de
gemeente inmiddels een mooi bedrag beschikbaar had gemaakt. Pieter van der Hooft en Nicky
Martens vertelden over de plannen voor een ‘Samen Zorgen Huis’ bij Mariabosch en hoe dit initiatief
inspeelt op de noodzaak om zorg dichter bij huis en vrijwilligers te brengen. Tot slot daagde pastoor
Vankan op originele wijze 2 verenigingen en de nieuwe coöperatie uit om het komend half jaar een
geldbedrag op te halen voor de restauratie van het dak op de kerk.
Na afloop van de brunch bleek dat er op die dag al ruim 200 inwoners hadden besloten om lid te
worden. Het was een prima start voor een Hart, dat vooral zal moeten gaan kloppen als veel
inwoners er plezier in hebben om samen activiteiten te organiseren en te beleven.
NA DE DORPSBRUNCH
Direct na de dorpsbrunch heeft het bestuur verdere acties opgezet om tot concrete uitwerking te
komen van de geselecteerde ideeën. Ook is initiatief genomen om herkenbaar aan de slag te gaan
met de uitdaging van de pastoor. Dat een en ander tot succes heeft geleid zal blijken in het
jaarverslag over 2015.

BESTUUR EN LEDEN
Op 21 augustus 2014 is de formele acte voor de oprichting van Dorpscoöperatie Hart voor Baexem
UA gepasseerd bij de notaris waarbij de initiatiefnemers Johan Mulder, Judith Raaijmakers en Geert
Janssen respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester zijn benoemd. Aansluitend zijn de
andere initiatiefnemers Peter Francot, Nicky Martens, Rob Peeters en Luuk Venner lid geworden en
in vergadering op 26 augustus 2014 allemaal toegetreden tot het bestuur.
Vanaf 31 augustus is het ledental fors toegenomen waardoor de Dorpscoöperatie aan het einde van
het jaar 2014 al 318 leden had (waarvan er 84 jonger dan 16 zijn).
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