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JAARVERSLAG 2015

INLEIDING
Dit is het tweede jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem en betreft het gehele
kalenderjaar 2015.
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.
De coöperatie is op 21 augustus 2014 formeel opgericht (moment van oprichting bij de notaris).
Aansluitend is er op 31 augustus 2014 een dorpsbrunch georganiseerd. Een kleine 300 inwoners uit
Baexem waren aanwezig en daarmee getuige van het officiële startsein van de Dorpscoöperatie Hart
voor Baexem.
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 2015
Tijdens de Dorpsbrunch in augustus 2014 waren door de deelnemers op ludieke wijze 2 ideeën
uitgekozen waar de coöperatie als eerste mee aan de slag zou moeten gaan.
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. Verder had de pastoor tijdens de Dorpsbrunch het bestuur van Hart voor Baexem uitgedaagd
om via een activiteit een geldbedrag op te halen voor de restauratie van de kerktoren.
Na de dorpsbrunch heeft het bestuur verdere acties opgezet om tot concrete uitwerking te komen.
Hieronder een overzicht van de activiteiten.
REALISATIE JOP (JONGEREN ONTMOETINGS PLAATS)
Na de Dorpsbrunch is een overleg gestart met een aantal jongeren, ondernemers van ‘Pop Up Park’
en Hart voor Baexem. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan dat is aangeboden aan de
gemeente. De betrokken wethouder besloot snel daarna om het unieke initiatief te ondersteunen en
er zijn toen verdere afspraken in een convenant vastgelegd. Op 6 en 7 maart is de zogenaamde ‘ PopCorner’, in de vorm van een groot bankstel met tribune geverfd en opgebouwd door de jongeren. En
op 7 maart is het JOP in gebruik genomen en heeft Baexem deze primeur binnen Leudal gekregen.
REALISATIE WEBSITE
In maart is een nieuwe website in de lucht gegaan. Verenigingen kunnen hier een eigen account
krijgen en zij kunnen al hun activiteiten op de algemene activiteiten kalender zetten. Dat kunnen ze
zelf doen of door een verzoek hiervoor te doen aan Hart voor Baexem. De eerste concrete stap om
tot een activiteitenkalender voor het gehele dorp te komen was hiermee gezet.
UITVOERING ‘THE PASSION’
Op 5 april (1e Paasdag) is in een overvolle kerk ‘The Passion’ opgevoerd. Circa 700 mensen, van jong
tot oud, hebben kunnen genieten van prachtige muziek en het lijdensverhaal, dat door Ramon Poels
op eigentijdse wijze, en met concrete linken naar het leven in Baexem, verteld werd. De muziek werd
verzorgd door onze eigen fanfare olv Marc Doomen, door ‘Chewy and the Locals’, door ‘ De
Neederlanden’ en door ‘Jacky’. De kerk was met stellages op het altaar en met sfeerlicht
omgetoverd tot een echte poptempel en de vertelling en de muziek werd ondersteund met mooi
filmmateriaal van Frans Vrancken, Martin Hanssen en Jan Linssen .
Verder vertelden vertegenwoordigers van 8 verenigingen, van ondernemers en van de leerlingen en
leerkrachten van de lagere school wat hun verbond met Pasen en met Baexem. Na de voorstelling in
de kerk is er tot in de kleine uren door heel velen nagepraat en gefeest in Baexheimerhof.
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Het geheel werd gesponsord door een 20 tal bedrijven (vanuit Baexem of op een of andere wijze
verbonden met Baexem). Per saldo heeft dit festijn EUR 5.223,= opgebracht dat volledig ten goede is
gekomen aan de restauratie van de kerktoren in Baexem.
BAJO
Als vervolg op de Dorpsbrunch heeft het bestuur een aparte bijeenkomst georganiseerd voor een
kleine groep van enthousiaste mensen, waarin hun verzocht is om activiteiten voor jongeren te
organiseren. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van BaJo (Baexemse Jongeren) in mei. Deze
groep van 8 mensen is enthousiast aan de gang gegaan met een eigen logo en op 12 juni is een
eerste activiteit in de vorm van een Beachparty voor jongeren georganiseerd. In augustus is in de
KVW week een aparte middag door hun georganiseerd en ook zijn ze met een groep aangesloten bij
een dropping in een andere kern binnen Leudal.
ALV
Op 18 mei is er voor de eerste keer een algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Er waren
ca 50 leden. Na bespreking van een aantal huishoudelijke zaken en een wisseling in bestuur (Luuk
Venner trad terug en Yvonne Munnecom trad aan), is de missie en organisatie van Hart voor Baexem
nog een keer toegelicht en is er terug en vooruit gekeken op de activiteiten. Tot slot zijn er een
aantal korte presentaties gegeven over zaken die spelen in en rondom Baexem.
OPSCHOONACTIE KLOCKEBERG
Op 26 september heeft Hart voor Baexem in het kader van de Burendag samen met de
buurtvereniging ‘ de Dorpstraat e.o.’ de krachten gebundeld om de historische plek in Baexem ‘ de
Klockeberg’ op te knappen. Er is flink gesnoeid, onkruid is weggehaald en afval is opgeruimd. Met
hulp van de gemeente zijn de paden met nieuwe kiezels belegd. Vele buurtbewoners kwamen helpen
en ook gebak en koffie werd ruim ter beschikking gesteld.
KERSTBOMEN
Ook dit jaar heeft Hart voor Baexem zich ontfermd over de taak om Baexem in december een mooie
Kerstuitstraling te geven. Het bekende Hart schitterde weer aan de kerktoren en dit jaar hebben we
door een gulle gever liefst drie kerstbomen in het dorp neer kunnen zetten. Daarbij waren er dit jaar
ook voor het eerst ballen in de grootste boom (op het plein) te vinden.
BESTUUR EN LEDEN
Er heeft een wisseling in het bestuur plaats gevonden tijdens de ALV op 18 mei. Luuk Venner is toen
wegens drukke werkzaamheden teruggetreden. In dezelfde vergadering is Ivonne Munnecom als
nieuw bestuurslid gekozen. Er zijn geen verdere wijzigingen geweest.
Bij de start van 2015 waren er 320 leden (waarvan er 84 jonger dan 16). Op het einde van het jaar
waren dat 369 leden (waarvan 81 jonger dan 16).

