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JAARVERSLAG 2018

INLEIDING
Dit is het vijfde jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem en betreft het gehele
kalenderjaar 2018.
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 proactief 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).
Naast de bekende coöperaties in de agrarische sector zien we deze ondernemingsvorm 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 2018
In 2018 is de lijn van eerdere jaren doorgezet om activiteiten van verenigingen en (nieuwe)
initiatieven binnen het dorp te ondersteunen via centrale communicatie op de website en in de
uitgebrachte nieuwsflitsen. Verder is concreet gewerkt aan de aankleding van de Dorpstraat en is
ook dit jaar weer nadrukkelijk aandacht gegeven aan extra activiteiten tijdens de Kermis. Op
Burendag is er voor de eerste keer een echte ‘Boaksumse Garagesale’ georganiseerd. Ook is in
november een ‘Boaksumse Vrouwluujzitting’ geweest; een succesvol evenement dat door Hart voor
Baexem van harte is ondersteund maar waarvoor alle eer uitgaat naar een aantal enthousiaste
Baexemse vrouwen die alles georganiseerd en geregeld hebben.
Zoals aangegeven in eerdere jaarverslagen 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)’. Ten aanzien van de werkgroep ‘contacten met gemeente’ is in 2018 wel een eerste
concrete stap gerealiseerd omdat Jonnie Hill hier lid van is geworden.
Hieronder een overzicht van de activiteiten.

COMMUNICATIE
Sinds 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 ook in 2018 weer
prima ondersteuning gegeven bij de aankondiging van de activiteiten tijdens het Kermis
weekend/burendag (in diverse kranten en via ontwerp van poster). Verder zijn er ook in 2018 weer
een aantal ‘nieuwsflitsen’ verstuurd aan alle leden met relevante informatie over specifieke
onderwerpen en activiteiten in Baexem (of daarbuiten door Baexemse verenigingen/mensen).
Ook is er contact geweest met de journalist van De Limburger (Remco Koumans) en L1 bij de
voorbereiding van het Kermis weekend.
NL DOET
Omdat er al diverse activiteiten door verenigingen georganiseerd werden voor NL Doet, is besloten
om als HvB geen aparte activiteit te organiseren. Wel is de activiteit bij Samen Zorgen Huis Leudal
communicatief ondersteund en is daar koffie en vlaai verzorgd vanuit HvB.

ALV
Op 14 mei is er voor de vierde keer een algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Er waren
24 leden. Na bespreking van een aantal huishoudelijke zaken en de herverkiezing van 3
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.

Secretariaat:

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

OVERLEG GEMEENTE
Zoals in ALV besproken is na de zomer van 2018 (nadat het nieuwe college opgestart was) opnieuw
contact gezocht met de gemeente om een informatie avond te organiseren over het woning aanbod
in Baexem. De aanleiding om tot zo’n avond te komen was ontstaan na een overleg met alle
verenigingen van Baexem begin 2017 en daartoe waren reeds een aantal initiatieven genomen
tijdens 2017 (zie jaarverslag 2017). Door omstandigheden (vooral aan de kant van de gemeente) is
het niet meer gelukt om deze avond in 2018 te organiseren. Deze avond is in februari 2019 geweest
en hier zal dus verder verslag over gedaan worden in het jaarverslag over 2019.

BLOEMBAKKEN DORP/STATIONSTRAAT
De gemeente heeft Baexem in de gelegenheid gesteld om gratis een groot aantal ‘hanging baskets’ te
krijgen. Wel werd nadrukkelijk gesteld dat het ophangen, de invulling en verzorging daarvan volledig
gedaan moest worden door vrijwilligers. Het bestuur heeft besloten om deze kans te grijpen en de
baskets gevuld en aan lantaarnpalen opgehangen op het plein bij de kerk, op het middelste stuk, en
begin en einde van Dorpstraat/Stationstraat. Door de enorm droge zomer bleek de verzorging een
grote uitdaging temeer daar er maar weinig inwoners beschikbaar waren om water te geven. Door
grote inzet van een aantal bestuursleden is dat gelukkig wel gelukt en werd dit gedeelte van Baexem
tijdens de zomer dus fraai gekleurd met bloemen aan de lantaarnpalen.

KERMIS
Net als in 2016 en 2017 hebben de horeca ondernemers van Baexheimerhof en De Oude Smidse ook
in 2018 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 2018 dit initiatief ondersteund en een flinke bijdrage
gegeven aan de kosten voor de tent.
BOAKSUMSE GARAGESALE
Op Kermis zaterdag –tevens datum van de burendag in 2018- heeft Hart voor Baexem een
Boaksumse garagesale georganiseerd. Circa 30 adressen hebben zich hiervoor ingeschreven en de
route langs de adressen is vooraf op papier gezet zodat iedereen wist waar verkocht ging worden. De
deelnemers hebben met enthousiasme hun spullen te koop aangeboden in garage en/of oprit voor
hun huis. Ondanks de regenachtige dag zijn de adressen goed bezocht en uit de positieve reacties
van de deelnemers bleek dat deze activiteit voor herhaling vatbaar is.
KERMIS-MIS
Pastoor Vankan gaf opnieuw een fantastische ondersteuning aan een initiatief van Hart voor Baexem
door op Kermis zondag een Heilige Mis te verzorgen op de Botsautobaan. Het kerkkoor, een
afvaardiging van de fanfare en de Schutterij hebben gezorgd voor een verdere mooie invulling door
zang en muziekwerken. De botsauto’s waren goed bezet tijdens de mis die overigens wel stil
stonden vanwege een groot aantal stoelen die ook goed bezet waren, door jong en oud. Door de
kinderen waren vooraf mooie tekeningen en werkstukken gemaakt en die werden aan het einde van
de mis dan ook beloond met een aantal munten voor de Kermis attracties. Naast vertegenwoordiging
vanuit het bestuur van HvB waren ook dit jaar Tiny Cuijpers en Nicole van Driel weer drijvende
krachten bij de voorbereidingen en organisatie.
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ABSEILEN/TOKKELEN
Voor de middag op Kermis zondag is dit jaar een unieke activiteit geregeld waar mensen tegen een
bescheiden prijs van 7,50 konden abseilen of tokkelen vanaf de top van de kerktoren. Een
professioneel bedrijf was daarvoor op verzoek van Hart voor Baexem naar Baexem gekomen die alles
op zondagmorgen hebben ingericht. Ondanks flinke regen en wind zijn velen de uitdaging aangegaan
en waren er unieke uitzichten en ervaringen voor de deelnemers en mooie plaatjes te zien (en
geluiden te horen) van tokkelaars en abseilers voor de bezoekers van de Kermis. Dat het uniek was
bleek ook uit het feit dat L1 afgereisd was om een opname te verzorgen voor hun journaal. Ook
stond er op maandag een mooie foto in de Limburger van een tokkelaar in Baexem.

KERSTBOMEN
In 2018 heeft Wiel van Heugten weer drie kerstbomen gratis geleverd en zijn die door het bestuur met de onmisbare jaarlijkse hulp van Johan Geraats - in het dorp neergezet en met lampen verlicht.

VOORBEREIDINGEN ACTIVITEITEN 2019
In het laatste kwartaal van 2018 is er al werk verricht aan aantal activiteiten in de eerste maanden
van 2019. Het betrof werk aan 1) Theater voorstelling ‘Dag Mama’; 2) Informatie woningaanbod
Baexem; 3) The Passion. Over deze activiteiten zal verslag gedaan worden in het jaarverslag 2019.

BESTUUR EN LEDEN
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Volgens het rooster van aftreden waren
Judith Raaijmakers, Ivonne Munnecom en Rob Peeters aftredend. Allen hebben voor de ALV van 14
mei aangegeven herkiesbaar te zijn en zijn tijdens de ALV herkozen.
Bij de start van 2018 waren er 412 leden (waarvan er 74 jonger dan 16). Op het einde van het jaar
waren dat 419 leden (waarvan 65 jonger dan 16).

