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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ ua, gehouden op 13 mei
2019 in Baexheimerhof, verslagjaar 2018.

Notulen ALV Hart voor Baexem
Datum: maandag 13 mei 2019
1.

Opening

2.

Huishoudelijke zaken
a. Notulen ledenvergadering van 14 mei 2018 worden goedgekeurd.
b. Vaststelling jaarverslag 2018
c. Financieel jaarverslag
Deze wordt goedgekeurd.
d. Verslag kascommissie 2018 Jonnie Hill en Geert Daalderop
Toelichting door Geert Daalderop; alles in orde bevonden.
e. Goedkeuring jaarrekening.
Deze wordt goedgekeurd.
f. Benoeming kascontrole 2019.
De leden voor dit jaar zijn Thijs Naus en Sebastiaan van den Hurck.
g. Financiële begroting 2019. Deze wordt goedgekeurd.

3.

Bestuursverkiezing
Nicky Martens is aftredend in verband met haar verhuizing naar Amerika. Op het moment van deze ALV is
er geen opvolger voor Nicky. Tijdens de vergadering is het mandaat gevraagd en verkregen om iemand toe
te voegen aan het bestuur zodra een geschikte kandidaat voorhanden is.

4.

Actualiteiten
a. The Passion 2019
Het is wederom een fantastische happening voor het hele dorp geworden met een heel mooi
Financieel resultaat van ruim € 7.050 euro voor de goede doelen:
€ 1.500 naar de Kerk, tbv van reparatie van de gebrandschilderde ramen
€ 5.500 naar het Samen Zorgen Huis Leudal. Bij deze laatste is nog € 1.000 onder voorbehoud ivm
een nog te verwachten donatie van de Hendrix Stichting.
b. De Theatervoorstelling “Dag Mama” is een theaterproductie rondom het onderwerp dementie.
José Driessen en Marjo Mulder hebben deze voorstelling in samenwerking met de
seniorenverenigingen van Heythuysen en Baexem met 2 uitvoeringen naar Leudal gehaald
afgelopen februari. Zowel in De Bombardon als in Baexheimerhof een meer dan uitverkocht huis.
De gemeente Leudal en de Rabobank hebben met een aanzienlijke subsidie bijgedragen,
waardoor kaartjes betaalbaar waren voor iedereen.
c. Er is een werkgroep Koningsdag samengesteld uit een groep enthousiaste ouders. Zij zullen
Koningsdag in een nieuwe jasje gaan steken. Hart voor Baexem zal faciliteren en financieel
bijdragen als dat nodig is.
d. De druk bezochte avond over woningaanbod in Baexem maakt dat wonen de komende jaren één
van de speerpunten voor Hart voor Baexem gaat worden.

5.

Rondvraag
Alle vragen zijn al gesteld.

Voorzitter sluit de vergadering.
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