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JAARVERSLAG 2017

INLEIDING
Dit is het vierde jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem en betreft het gehele
kalenderjaar 2017.
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.

Secretariaat:

Schepenstraat 23
6095 AP Baexem
Tel
0475-453607
E-mail hartvoorbaexem@gmail.com
Internet www.hartvoorbaexem.nl
& op Facebook

ACTIVITEITEN 2017
In 2017 is net als in de voorgaande jaren actief gestuurd om contacten met verenigingen binnen
Baexem te intensiveren. Verder is ondersteuning gegeven om vrijwilligerswerk voor het Samen
Zorgen Huis Leudal te stimuleren en is de lijn van 2016 voortgezet om op Kermis zaterdag een grote
activiteit voor het dorp te organiseren. Dat is gelukt mede door een prachtig initiatief van pastoor
Vankan, de geweldige inzet van een aantal betrokken leden en goede samenwerking met de
ondernemers. Ook zijn er weer diverse contacten geweest met de gemeente ten aanzien van een
aantal onderwerpen.
Zoals ook aangegeven in het jaarverslag van 2016 blijft het bestuur als extra aandachtspunt
onderkennen 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)’. Hierdoor zijn deze onderwerpen ook in 2017 niet structureel opgepakt.
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 biedt Michiel ondersteuning bij de
aankondigingen van activiteiten (in diverse kranten en via ontwerp van flyers en posters). Verder zijn
er ook in 2017 weer een aantal ‘nieuwsflitsen’ verstuurd aan alle leden waarin relevante informatie
gedeeld is en tevens meningen ten aanzien van specifieke onderwerpen gevraagd zijn.
Het bestuur heeft kennis gemaakt met de journaliste van De Limburger (Kitty Borghouts) en er is een
uitgebreid artikel over Hart voor Baexem verschenen in het Blad Vereniging Kleine Kernen.
VERENIGINGEN
Op initiatief van Hart voor Baexem zijn op 16 januari vertegenwoordigers van 18 verenigingen
binnen Baexem bij elkaar gekomen in de Oude Smidse. Op deze avond heeft iedere vereniging
gedeeld over hun achtergrond (historie, aantal leden, doelstelling) en over hun (geplande)
activiteiten binnen Baexem. Aansluitend is gesproken over wat de verenigingen verwachten van Hart
voor Baexem en zijn 3 concrete actiepunten meegegeven:




Meer bekendheid geven aan Hart voor Baexem en daarmee het ledenaantal vergroten zodat
Baexem vanuit het 'Hart' meer kan bereiken bij gemeente/provincie etc.
Opstellen van een 'folder' waarin op eenvoudige wijze overzicht geboden wordt wat Baexem
te bieden heeft t.a.v. verenigingen
Meer aandacht vragen van gemeente en andere relevante partijen voor woningaanbod
binnen Baexem om dit te verbeteren voor met name starters/jonge gezinnen

De eerste twee actiepunten zijn concreet uitgewerkt door bestuur en Michiel Verhoeven. Als
resultaat is in juli huis aan huis een HvB Bulletin ‘ Kloppend Hart’ verspreid waarin op de voorpagina
de doelstellingen van Hart voor Baexem verwoord/in beeld gebracht zijn. In de andere 3 pagina’s is
een overzicht gegeven van 25 verenigingen (Sport-Muziek-Jeugd-Cultuur-Buurt-Overig) binnen
Baexem. Verder is de aanmelding van lidmaatschap HvB via de website vereenvoudigd.
Voor het vervolg op derde actiepunt verwijzen wij naar wat gemeld wordt in dit jaarverslag onder
‘Overleg Gemeente’.
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NL DOET
Op advies van leden (als reactie op vraag in onze Nieuwsflits) is er voor gekozen om in maart samen
met de Stichting Samen Zorgen Huis Leudal een ‘NLDoet’ activiteit te organiseren. Deze dag is met
een groot aantal vrijwilligers hard gewerkt om bij Mariabosch binnen sloopwerk te verrichten en
buiten in de grote tuin de mooie wandelpaden weer herkenbaar en vrij te maken. Hiermee is actief
meegeholpen aan dit belangrijke project op deze unieke plaats binnen Baexem.

ALV
Op 23 mei is er voor de derde keer een algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Er waren
43 leden. Na bespreking van een aantal huishoudelijke zaken en de herverkiezing van 2
bestuursleden, is er terug en vooruit gekeken op de activiteiten. Daarbij is goede en positieve input
gegeven door de aanwezige leden. Voor meer inhoudelijke verslaglegging wordt verwezen naar de
notulen.
OVERLEG GEMEENTE
In 2017 is er over meerdere onderwerpen afstemming geweest met de gemeente. De meeste zaken
konden schriftelijk of telefonisch afgehandeld worden. Een apart overleg is geïnitieerd met
wethouder Walraven en de betrokken ambtenaar over het woningaanbod in Baexem. Dit was mede
als vervolg op de vergadering in januari met de verenigingen (zie hierboven). Tijdens dit overleg is
door de gemeente in beeld gebracht waar de mogelijkheden voor nieuwbouw zijn. Er is toen
afgesproken dat de gemeente (wethouder en betrokken ambtenaren) zouden deelnemen aan een
avond, die Hart voor Baexem na de zomerperiode zou organiseren voor alle inwoners van Baexem.
Naast de betrokken mensen vanuit de gemeente zouden dan ook de betrokken projectontwikkelaars
uitgenodigd worden. Vanaf september is een aantal keren contact gezocht met de gemeente om tot
een datum voorstel te komen maar jammer genoeg is de gemeente door omstandigheden niet in
staat geweest om tot concrete voorstellen te komen. Het is nog steeds de bedoeling van het bestuur
om tot zo’n informatie avond te komen maar het zal naar verwachting pas in de tweede helft van
2018 gerealiseerd kunnen worden (mede vanwege verkiezingen/nieuw college).
HARLEKIJN
De school heeft het bestuur van Hart voor Baexem benaderd of we een rol konden spelen om weer
een beeld van de Harlekijn voor de school te plaatsen. Het oorspronkelijke beeld was 7 jaar geleden
gestolen. Een van onze bestuursleden heeft zich toen bijzonder ingezet om dit te realiseren, zowel
voor wat betreft het vinden van een kunstenaar die zo’n beeld kon maken als voor het stevig
vastzetten (bestand tegen storm en gemakkelijke diefstal) binnen de oorspronkelijke stenen zuil.
Samen met gemeente heeft Hart voor Baexem de kosten gedragen en op 14 juli, de laatste dag van
schooljaar, is door leerlingen van BS de Harlekijn het beeld van de nieuwe Harlekijn feestelijk
onthuld. Hiermee is na 7 jaar het beeld weer in ere hersteld.
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KERMIS
Net als in 2016 hebben de horeca ondernemers van Baexheimerhof en De Oude Smidse de handen
weer ineen geslagen en in een grote tent op het plein een gezamenlijk programma voor de Kermis
georganiseerd. Mede op basis van de positieve terugkoppeling vanuit de leden tijdens de ALV heeft
het bestuur ook in 20017 dit initiatief ondersteund en een flinke bijdrage gegeven aan de kosten voor
de tent.

‘BRITISH DAY’
Pastoor Vankan had het bestuur van Hart voor Baexem ruim voor de zomer gemeld dat hij bezig was
met een speciaal project om een herdenkingsmonument voor de Britse militair Donald Barrett te
realiseren bij Café de Staasie waarbij de onthulling in aanwezigheid van een aantal Britse veteranen
zou plaatsvinden. Per toeval was deze onthulling gepland op Kermiszaterdag. Het bestuur heeft
daarop direct enthousiast gereageerd en pastoor Vankan samenwerking toegezegd om deze
onthulling samen met andere verenigingen zoals Schutterij en de Fanfare tot een succes te maken.
De activiteiten van Hart voor Baexem ten behoeve van de onthulling hebben zich met name gericht
op promotie/PR (posters, krantenartikelen), en de coördinatie van regelen van speciale lessen op de
school, regelen van jeeps, verkeersveiligheid en eerste hulppost. Ook is gezorgd voor een
aansluitend programma in de grote tent op het plein waar een ‘high tea’ gratis is aangeboden aan
alle aanwezigen. Deze high tea is helemaal zelf genaakt en verzorgd door een aantal enthousiaste
leden van Hart voor Baexem. Daarmee is de Kermiszaterdag in 2017 ‘omgedoopt’ in een 'British Day'.
Het programma was zeer succesvol en kan als volgt samengevat worden: Hoogtepunt was de
onthulling van het herdenkingsmonument voor de Britse militair Donald Barrett door Britse
veteranen in bijzijn van burgemeester Verhoeven, pastoor Vankan en ruim 300 aanwezigen. Veel
mensen liepen vooraf mee in de stoet waarin schutterij St. Jan voorop ging en fanfare Aurora afsloot.
De Britse veteranen reden mee in authentieke legerjeeps. Aansluitend werd door Hart voor Baexem
een gratis 'small high tea' aangeboden. Het Britse feest werd afgesloten met een ludieke heropening
van een fraai verbouwde Spar: bij een Britse dubbeldekker zongen De Neederlanden hun lied over
Spar Synco en na de inzegening door pastoor Vankan, hebben schoolkinderen ook nog gezongen over
de winkel van Synco. Aansluitend was er, net als vorig jaar, een barbecue waar ruim 150 mensen zich
voor hadden ingeschreven.
KERSTBOMEN
Ook in 2017 zijn er dankzij gulle gevers Wiel van Heugten en het kerkbestuur St. Johannes de Doper,
opnieuw drie kerstbomen in het dorp neergezet. Daarnaast is het initiatief uit 2016 voortgezet om
samen met een van de ondernemers uit Baexem de gezelligheid binnen Baexem in de maand
december te vergroten. Na de succesvolle verkoop van kerstkransen in 2016 is dit jaar met onze
Bakkerij 't Mikpuntj, de ´Hart voor Baexem Kerststol’ verkocht.
BESTUUR EN LEDEN
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Volgens het rooster van aftreden waren
Peter Francot en Johan Mulder aftredend. Beiden hebben voor de ALV van 23 mei aangegeven
herkiesbaar te zijn en zijn tijdens de ALV herkozen.
Bij de start van 2017 waren er 373 leden (waarvan er 77 jonger dan 16). Op het einde van het jaar
waren dat 412 leden (waarvan 74 jonger dan 16).

