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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ ua, gehouden op 23 mei 

2017 in Baexheimerhof, verslagjaar 2016. (43 personen aanwezig) 

 
 
1.  Opening 
 

De voorzitter Johan Mulder heet iedereen van harte welkom. 
 

 
2.  Huishoudelijke zaken 

 
a. De notulen van de ledenvergadering 17 mei 2016 worden goedgekeurd. 
 
b. Het jaarverslag 2016 is op de site van Hart voor Baexem te lezen. De voorzitter haalt in zijn 
openingswoord een aantal zaken uit het jaarverslag naar voren. De leden keuren het Jaarverslag goed. 
 
c. Het Financieel verslag over 2016 wordt toegelicht door de penningmeester Geert Janssen. De bijdrage 
aan de kermis op het kermisplein wordt toegelicht. Uit de leden komt naar voren dat men het een mooi 
initiatief vond en het een succes geworden is. Het ‘gevoel van vroeger’ was terug. 
Er is een batig saldo van € 65, dit wordt toegevoegd aan de Overige Reserves. 
 
d. De Kascontrolecommissie bestond uit Hans Kierkels en May Verheijen, en heeft de financiële jaarstukken 
steekproefsgewijs gecontroleerd. Zij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en stellen voor 
decharge voor het gevoerde financiële beleid te verlenen. De voorzitter bedankt beiden voor hun inzet. 
 
e. De Jaarrekening 2016 met balans per 31-12-2016 wordt door de vergadering goedgekeurd en er wordt 
decharge verleend aan de penningmeester en het voltallige bestuur. 
 
f. May Meisen en Jonnie Hill worden benoemd tot de Kascontrolecommissie voor 2017. 
 
g. De financiële begroting voor 2017 wordt gepresenteerd en goedgekeurd. 
 
h. Betreffende de contributie heeft het bestuur besloten dat de contributie voor 2018 en 2019 op 2 euro 
per jaar per lid vanaf 16 jaar blijft. 
Eerst zal nog de contributie voor 2016 en 2017 geïnd gaan worden. De penningmeester geeft aan dat 
inmiddels duidelijk is dat automatische incasso toch de goedkoopste bancaire oplossing is en laat een 
voorbeeld van de contributiebrief en incassoformulier zien. Deze zullen binnenkort verzonden worden, zelf 
betalen blijft ook mogelijk.  
 

 
3. Bestuursverkiezing 
 

Peter Francot en Johan Mulder zijn volgens het rooster van aftreden aftredend. Beiden stellen zich 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen bij de secretaris. 
Richard Verheul en Karel Boonen worden benoemd als stemcommissie. Alleen leden zijn stemgerechtigd. 
Uitslag stemming is 40 voor Peter en 39 voor Johan. 3 blanco. Dus welkom aan de twee oud bestuursleden. 
Rooster van aftreden: 

 2018: Judith Raaijmakers – Rob Peeters – Ivonne Munnecom 

 2019: Geert Janssen – Nicky Martens 

 2020: Peter Francot – Johan Mulder 
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4.  Actualiteiten ‘Hart voor Baexem’ (HvB) 
 

a. Wim Roost heeft aangegeven niet toe te komen aan het uitwerken van een Dorpsontwikkelingsplan, 
het blijkt ook moeilijk om hiervoor anderen geïnteresseerden aan te trekken. Dit blijft voorlopig liggen 
dus. 

b. De BaJo hebben we opgeheven. Ondanks de inzet van een aantal fanatieke ouders is de jeugdige 
belangstelling voor activiteiten minimaal. De JOP zullen we als bestuur blijven volgen. 

c. In een korte terugblik op de kermis blijkt dat de initiatieven van Hart voor Baexem geleid hebben tot 
een succesvolle samenwerking tussen de twee horecaondernemers Baexheimerhof en De Oude 
Smidse, met een uiterst plezierige kermisweekend als gevolg. De gemeente zal zich terugtrekken uit de 
organisatie van de kermissen in Leudal, zij zal dit neer gaan leggen bij een stichting Traditionele 
Kermisorganisatie. 
Ook bij de kermis 2017 is de paviljoentent weer gepland en zal Hart voor Baexem een bijdrage leveren 
en is gezocht naar een activiteit voor de zaterdag. Hiervoor zijn we in gesprek met SPAR Synco, die een 
ingrijpende verbouwing voor de boeg heeft. Wellicht is een heropening op kermiszaterdag mogelijk. 

d. Hart voor Baexem heeft een gesprek met de gemeente gehad over het woningaanbod in de kern 
Baexem. Er zijn plannen om in september een informatieavond te organiseren waar zowel gemeente 
als projectontwikkelaars acte de presente zullen geven. 

e. Hart voor Baexem gaat ervoor zorgen dat er weer een Harlekijn in het kunstwerk voor de basisschool 
Harlekijn komt. Kosten bedragen € 600, de gemeente heeft toegezegd € 300 bij te dragen, de rest zal 
uit de kas van Hart voor Baexem betaald worden. May tipt nog om het maatschappelijk fonds van de 
Rabobank aan te schrijven. 

f. Hart voor Baexem wil voor ‘NL-Doet’ graag ideeën van leden ontvangen. Er is vrij eenvoudig een 
financiële bijdrage te ontvangen, ons dorp fleurt er van op. De NL-Doet dag op het Samen Zorgen Huis 
heeft inmiddels geleid tot structurele inzet van vrijwilligers op de woensdag en zaterdag. 

g. Het Samen Zorgen Huis gaat er komen, er licht een ambitieuze planning om 1 januari 2018 open te 
gaan, er zal snel gestart worden met het werven van vrijwilligers. 

h. Er is een infoavond voor verenigingen georganiseerd. Dit was een groot succes. Er wordt een flyer 
gemaakt met info over alle verenigingen, welke huis aan huis bezorgd zal worden. 

i. Er blijven een aantal aandachtpunten voor de aangepaste Dorpstraat: 

 Geluidshinder bij de ‘kruisen’ in de weg; 

 Verkeerde zijde van de vluchtheuvel rijden bij de school; 

 Te hoge snelheid van het vrachtverkeer; 

 Verkeer van rechts van de Salmenhofweg heeft geleid tot bijna-botsingen. 
Voorgesteld wordt de punten te bundelen, eventueel via de nieuwsflits een oproep te doen voor meer 
opmerkingen. Mogelijk samen met Richard Grabert deze te bespreken met de gemeente. 

j. Michiel Verhoeven helpt Hart voor Baexem met het maken en versturen van de Nieuwsflitsen. 
k. In de Kleine Kernen Krant staat een lovend artikel over het functioneren van Hart voor Baexem. 

 
5.  Rondvraag 

 Iedereen heeft tijdens de vergadering zijn zegje kunnen doen. Aansluitend is een voorproefje gespeeld 
op ‘Ig hoaj van Boaksum’. 

 
6.  Sluiting 
 
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
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