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JAARVERSLAG 2016

INLEIDING
Dit is het derde jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem en betreft het gehele
kalenderjaar 2016.
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 2016
In 2016 heeft het bestuur de lijn van de eerste 2 jaren doorgezet. Er zijn activiteiten met andere
verenigingen opgezet, er is met ondernemers samengewerkt en er is een groot dorpsfeest
georganiseerd. Gedurende het jaar heeft het bestuur ook een aantal nieuwe contacten gelegd. Als
extra aandachtspunt onderkent het bestuur dat de uitdaging fors blijft om werkgroepen te
bemensen, die zich meer structureel op bepaalde onderwerpen willen richten, zoals bijvoorbeeld
‘contacten met gemeente’ of ‘ DOP (dorps ontwikkelplan)’.
Hieronder een overzicht van de activiteiten.

COMMUNICATIE
Begin 2016 heeft Michiel Verhoeven zich bereid verklaard om centraal contact persoon te zijn voor
alle communicatie vanuit Hart voor Baexem. Vanuit die functie heeft Michiel fantastische
ondersteuning geboden bij de aankondigingen vooraf van activiteiten (in diverse kranten en via
ontwerp van flyers en posters). Verder zijn er 7 ‘nieuwsflitsen’ in 2016 verstuurd aan alle leden
waarin relevante informatie voor de inwoners van Baexem gedeeld is.
Enkele bestuursleden hebben op verzoek van de Rabobank meegedaan aan een interview voor het
blad van de Rabobank.

BAJO
De werkgroep ‘BAJO’ (Baezemse Jongeren) begon enthousiast aan het nieuwe jaar. Op initiatief van
de Badmintonclub BC Push vond op zondag 6 maart in de sporthal van Baexem de ABCD-middag
(Actie-Bakken-Chillen-Darten) plaats. Onder leiding van Arjan Linders van de badmintonclub, kon de
Baexemse jeugd in de sporthal voetballen, bunkertrefbal spelen en in de touwen en toestellen
klimmen. In het halletje van de sporthal werden wafels gebakken, gedart en gerelaxed. De reactie
van de bezoekers (jongens en meisjes in de leeftijd van 13-15 jaar) waren heel positief. Gedurende
het verdere jaar heeft BAJO zijn er nog een paar activiteiten bedacht maar helaas was de opkomst en
belangstelling zeer beperkt. De leden van de werkgroep hebben daarom aan het einde van 2016
besloten om niet meer als BAJO verder te gaan. Een aantal leden van deze werkgroep zullen hun
werk echter gelukkig doorzetten door zich in te zetten als bestuur van Stichting Jeugdwerk binnen
Baexem.

NL DOET
In het kader van ‘NLDoet’ is in april samen met Buurtvereniging “Hubert Cuyperslaan”,
molenstichting Leudal en diverse spontane vrijwilligers een start gemaakt aan een Heemkunde tuin
op het molenterrein te Baexem.

ALV
Op 17 mei is er voor de tweede keer een algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Er waren
34 leden anwezig. Na bespreking van een aantal huishoudelijke zaken en de herverkiezing van 2
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bestuursleden, is er terug en vooruit gekeken op de activiteiten. Tot slot gaven 2 medewerkers van
het AZC een toelichting over doelstelling van het AZC om hun bewoners zo goed mogelijk te laten
integreren binnen Baexem. Nadat de ALV was afgesloten werden de leden op een ludieke manier
‘getoetst’ op hun kennis over Baexem tijdens een BBQ (Baexemse Burger Quiz). Via app en telefoon
konden antwoorden per vraag op groot scherm gevolgd worden en liep de spanning op wie zou gaan
winnen. De winnaars ontvingen een mooi BBQ-pakket.

KERMIS
In een overleg met enthousiaste jongeren in Baexem (‘VC KOF’ en ‘De Kadetjes’) is het idee ontstaan
dat het mooi zou zijn als de beide horeca ondernemers in 2016 de handen ineen zouden slaan en in
een grote tent op het plein een gezamenlijk programma voor de Kermis in 2016 zouden organiseren.
Het bestuur van Hart voor Baexem heeft dit direct ondersteund en de ondernemers gestimuleerd
door aan te geven dat de kosten voor de tent door Hart voor Baexem betaald zouden worden. We
zijn er als Hart voor Baexem trots op dat we hiermee een positieve rol hebben kunnen spelen in de
realisatie van dit idee. De echte eer moet echter geheel gegeven worden aan de ondernemers, die
het lef hebben gehad om dit jaar alles gezamenlijk te organiseren en daarmee de Kermis tot een
groot succes hebben gemaakt.

OVERLEG GEMEENTE
In 2016 is een meer intensief overleg opgestart met de gemeente. Voornaamste onderwerpen
hadden betrekking op de concrete invulling van een aantal zaken rondom herinrichting van de
Dorpstraat en de Stationstraat. In aanvulling op de aparte werkgroep die zich met name op de
verkeersveiligheid richtte, heeft het bestuur nog aandacht gevraagd (en gekregen) voor een aantal
andere specifieke zaken (zoals bijv. verf actie lantaarnpalen etc. op plein, herbeplanting op aantal
plaatsen, verplaatsing van speeltuintje).

VERF ACTIE
De herinrichting van de Dorpstraat en de Stationstraat had onder meer tot gevolg dat de
lantaarnpalen op een bepaald gedeelte van de straat -ter hoogte van het plein- vernieuwd werden.
De lantaarnpalen op het plein zelf werden echter niet vervangen. Door hun rode kleur pasten ze
geheel niet bij de nieuwe lantaarnpalen. Daarom heeft Hart voor Baexem een actie opgezet om met
een aantal vrijwilligers alle rode paaltjes, banken, prullenbakken en lantaarnpalen op en nabij het
kerkplein antraciet te schilderen. De gemeente heeft materiaal daarvoor ter beschikking gesteld.

OPENINGSFEEST DORPSTRAAT/STATIONSTRAAT
In 2016 is er 6 maanden gewerkt aan de herinrichting van de Dorpstraat/Stationstraat. Dit heeft veel
overlast opgeleverd voor de omwonenden en de ondernemers aan deze straten. In mei is het idee
ontstaan om samen met de omwonenden een groot openingsfeest te organiseren als het project
volledig opgeleverd zou worden. Een aantal omwonenden was direct enthousiast.
Op 17 september (zaterdag kermis) was het zover.
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Er werd gestart met een activiteit voor de senioren, waarbij gezelligheid en muziek een centrale rol
speelden. Om 15uur startten de Baexemse basisschoolleerlingen middels een flashmob de officiële
openingsceremonie waar zowel burgemeester Verhoeven, pastoor Vankan, wethouder Verlinden en
locale ondernemer Synco van der Klei korte speeches hielden over de vernieuwde straat. Symbolisch
reden vervolgens burgemeester, wethouder en Pastoor op een gezinsskelter over zowel de
Dorpstraat als de Stationstraat zodat de pastoor de vernieuwde weg op een aantal plaatsen kon
inzegenen. De burgemeester en wethouder hebben daarna met de onthulling van een officiële
gedenksteen de straat officieel geopend. Tot slot werden er nog ballonnen losgelaten door de
basisschoolleerlingen van Baexem.
Aansluitend vonden nog diverse feestelijke activiteiten plaats. Zo was een gedeelte van de straat
afgesloten waar de kinderen gretig gebruik van maakten. Daarnaast was er een spellenroute uitgezet
waarbij men kans maakte op een prijs. Ook was er nog de mogelijkheid om vanuit de kerktoren de
nieuwe straat van boven te bezichtigen. Uiteraard waren de kermisattracties ook open. Er werd
afgesloten met een gezamenlijke en smakelijke barbecue waar ruim 250 mensen gebruik van
maakten!

KERSTBOMEN
Ook dit jaar heeft Hart voor Baexem in december het bekende Hart weer laten schitterde aan de
kerktoren en zijn er dankzij dezelfde gulle gever als vorig jaar, opnieuw drie kerstbomen in het dorp
neergezet. Daarnaast is in goede samenwerking met een onderneemster in Baexem een actie
opgezet om in het kader van Kerstmis Baexem mooi te laten verlichten aan de voordeuren of ramen.
Er konden kerstkransen met lichtjes besteld worden. Op zaterdag 10 december konden die onder het
genot van een lekker glaasje glühwein en een wafel opgehaald worden bij de HvB kraam op het
kerkplein. De actie was een succes want de 200 kransen waren volledig uitverkocht.

BESTUUR EN LEDEN
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Volgens het rooster van aftreden waren
Nicky Martens en Geert Janssen aftredend. Beiden hebben voor de ALV van 17 mei aangegeven
herkiesbaar te zijn en zijn tijdens de ALV herkozen.
Bij de start van 2016 waren er 357 leden (waarvan er 81 jonger dan 16). Op het einde van het jaar
waren dat 373 leden (waarvan 77 jonger dan 16).
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