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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ ua, gehouden op 17 mei
2016 in Baexheimerhof, verslagjaar 2015. (34 personen aanwezig)

1. Opening
De voorzitter Johan Mulder heet iedereen van harte welkom.
2. Huishoudelijke zaken
a. De notulen van de ledenvergadering 18 mei 2015 worden goedgekeurd.
b. Het jaarverslag 2015 is sinds deze ochtend op de site van Hart voor Baexem te lezen. In het
openingswoord van de voorzitter zijn de meeste onderwerpen van het Jaarverslag 2015 aangehaald, de
leden keuren het Jaarverslag goed.
c. Het Financieel verslag over 2015 wordt toegelicht door de penningmeester Geert Janssen. The Passion
wordt apart toegelicht, met het mooie resultaat van € 5223 voor het herstel van het dak van de kerktoren.
Er is een batig saldo van € 93, dit wordt toegevoegd aan de Overige Reserves.
d. Hans Kierkels heeft de kascontrole voor zijn rekening genomen. Hij legt de vergadering voor dat het niet
geheel duidelijk is wat precies de opdracht is en vraagt zich af of voor de Coöperatie een formele
kascontrole wel verplicht of nuttig is. De accountant maakt tenslotte het verslag en moet ook voldoen aan
allerlei regels. Vanuit de vergadering wordt aangeven dat het voor de objectiviteit wel goed is dat er een
controle plaats vindt. Besloten wordt het werk van de kascontrolecommissie te omschrijven als een
jaarlijkse steekproefsgewijze controle van de financiële jaarstukken, waarvan in de jaarvergadering kort
verslag gedaan wordt.
Betreffende de controle van de jaarstukken over 2015 kan Hans aangeven dat hij de stukken gecontroleerd
heeft, een kleine opmerking geplaatst heeft betreffende de leden administratie en getekend heeft voor
akkoord.
d. De Jaarrekening 2015 met balans per 31-12-2015 wordt door de vergadering goedgekeurd en er wordt
decharge verleend aan de penningmeester en het voltallige bestuur.
e. May Meisen en Hans Kierkels worden benoemd tot de Kascontrolecommissie voor 2016.
f. De financiële begroting voor 2016 wordt gepresenteerd en goedgekeurd.
g. Betreffende de contributie heeft het bestuur besloten dat dit op 2 euro per jaar per lid vanaf 16 jaar blijft.
De penningmeester stel voor om de contributie per 2 jaar te innen, bijvoorbeeld op het eind van 2016 de
jaren 2016 en 2017 innen. Bekeken gaat worden of dit middels een automatische incasso mogelijk is,
waarbij met name goed naar de bankkosten gekeken wordt.
Vanuit de vergadering komt de vraag waarom 2 Euro? De lage contributie is ingesteld om een extra
symbolische bindende factor met de coöperatie te hebben, hiervoor is geen groot bedrag nodig. Na wat
discussie over bankkosten en incassokosten wordt besloten om het eerste voorstel van de penningmeester
te handhaven.
h. In de statuten is de mogelijkheid aangegeven tot het instellen van een Huishoudelijk Reglement. Een
voorstel was bij de jaarstukken bijgevoegd. Vanuit de vergadering wordt gevraagd om een aanvulling,
waarin aangegeven wordt dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig zullen aftreden. Met deze
aanvulling wordt het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Deze wordt opgenomen als bijlage bij deze
notulen.
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3. Bestuursverkiezing
Geert Janssen en Nicky Martens zijn volgens het rooster van aftreden aftredend. Beiden stellen zich
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen bij de secretaris.
Jan Hendriks en Karel Boonen worden benoemd als stemcommissie. Alleen leden zijn stemgerechtigd.
Uitslag stemming is 31 voor Geert en 32 voor Nicky. 1 blanco. Dus welkom aan de twee oude
bestuursleden.
4. Terugblik en vooruitblik ‘Hart voor Baexem’ (HvB):
a.

Projecten Klockenberg en Heemkundetuin bij de molen.
Beide projecten lopen door. De lead bij de Klockenberg is opgepakt door de buurvereniging Dorpstraat.

b.

Werkgroep BaJo
Het aantal bezoekers bij de activiteiten georganiseerd door BaJo zijn zeer wisselend.
Herinrichting Dorpstraat-Stationstraat, Richard Grabert licht de stand van zaken toe.
Er komen 2 vaste bushaltes bij de Spar en Café Nelly, eventueel nog een tijdelijke halte in de buurt van
de Tramweg. Hij vraagt HvB een vinger aan de pols te houden betreffende de drie bushaltes. HvB kan
ook contact zoeken met de vervoersbedrijven van de ondernemers zoals Jumbo en Pouls. Dat ze zich
houden aan de route die ze nu toch al 4 maanden rijden. Opmerkingen over de DorpstraatStationstraat zijn welkom bij HvB, zij zullen terugkoppelen met Richard, zodat hij die mee kan nemen in
zijn contacten met Gemeente en Projectgroep.
HvB is voornemens om in samenwerking met de Buurtvereniging Dorpsstraat de opening te vieren. Als
voorlopige datum is de laatste zondag van de vakantie 4 september gedacht. Idee wordt geopperd om
opbrengst te doneren aan de ondernemers. Stationstraat wordt ook mee genomen.

c.

d.

Eerste gedachten voor opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan
Wim Roost heeft aan de hand van een aantal dia’s de mogelijkheden en route om te komen tot een
Dorpsontwikkelingsplan toegelicht. Gevraagd wordt of we de lijstjes van de inventarisatierondes van
HvB kunnen bekijken en die meenemen, hierin dan prioriteiten stellen. Een betere term voor het
Dorpsontwikkelingsplan is het “Ambitieboek Baexem”. Wat is de concrete actie? Werkgroep
samenstellen nu of via nieuwsflits, wie wil dat samen met Wim gaan doen?

e.

Invulling werkgroepen
Nogmaals wordt aangegeven dat Hart voor Baexem wij allemaal samen zijn, alle leden samen, waar het
bestuur een stukje leiding aan geeft. Uiteindelijk zullen de diverse werkgroepen beter bemenst moeten
worden, om zaken in Baexem voor elkaar te krijgen. Dit is geen gemakkelijke opgave. Voorgesteld
wordt om de vacatures concreet in beeld te brengen op de site en/of in een Nieuwsflits, met een zo
duidelijk mogelijke omschrijving wat er voor welke functie verwacht wordt.

f.

Ideeën vanuit de vergadering
Ton en Javier van het AZC geven aan dat vluchtelingen ook vrijwilligerswerk mogen doen. Er is een
streven dat vluchtelingen meer bij het dorp Baexem betrokken worden. Dit kan op het gebied van
recreatie, educatie, maar ook een bijdrage aan het openingsfeest van de Dorpstraat. Er is ook vraag
naar Taalmaatjes. Belangstellenden kunnen zich melden bij het AZC of HvB. Er is ook een
omwonendenoverleg.

5. Rondvraag
 Gevraagd wordt wat de stand van zaken is met het Samen Zorgen Huis. Nicky antwoord hier kort op
dat er schot in begint te komen.
6. Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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Bijlage
Huishoudelijk reglement Dorpscoöperatie Hart voor Baexem ua
De statuten bieden de mogelijkheid om aanvullende reglementen vast te stellen. Het Huishoudelijk Reglement
is ingesteld om een aantal praktische zaken vast te leggen welke onvoldoende in de Statuten naar voren
komen, of aanvullend zijn.
1. Bestuursverkiezing
Volgens de statuten (artikel 18) treden elke 3 jaren één of meerdere bestuursleden af, volgens een door het
bestuur opgesteld rooster van aftreden. Zij kunnen terstond herkozen worden, op voordracht van het bestuur.
Ook nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen voorgesteld worden door het bestuur.
Kandidaten voor het bestuur zullen één week voor de jaarvergadering aan de leden bekend worden gemaakt.
Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde
leden zijn ondertekend. Een tegenkandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren en kan plaatsvinden tot
uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering.
Bij het opstellen van het rooster van aftreden zullen de voorzitter en de secretaris niet in hetzelfde jaar
aftredend zijn.
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