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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ ua, gehouden op 18 mei 

2015 in Baexheimerhof, verslagjaar 2014. 

 
 
1.  Opening 
 

De voorzitter Johan Mulder heet iedereen van harte welkom. 
Afmeldingen die zijn binnengekomen:  

 
 
2.  Huishoudelijke zaken 

 
a. De notulen van de ledenvergadering 26 augustus 2014 worden goedgekeurd. 
 
b. In zijn openingswoord heeft de voorzitter de meeste onderwerpen van het Jaarverslag 2014 reeds 
benoemd. 
Een uitgewerkte versie zal op de website gezet worden. Het Jaarverslag wordt hiermede aangenomen. 
 
c. Het Financieel verslag over 2014 wordt toegelicht door de penningmeester Geert Janssen. Het batig saldo 
van € 158 wordt toegevoegd aan de Overige Reserve. Er is dit jaar nog geen Kascontrolecommissie. 
 
d. De Jaarrekening 2014 met balans per 31-12-2014 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. 
 
f. De financiële begroting voor 2015 wordt gepresenteerd. 
 
g. In de statuten is vastgelegd dat bestuursleden elke 3 jaar aftreden volgens een rooster van aftreden. 
Dit wordt vastgesteld, aftredend in 2016: Geert Janssen en Nicky Martens; 2017: Peter Francot en Johan 
Mulder; 2018: Judith Raaijmakers en Rob Peeters. In de statuten is geen maximaal aantal bestuurstermijnen 
opgenomen. 

 
 
3. Bestuursverkiezing 
 

Wegens drukke werkzaamheden treedt Luuk Venner terug als bestuurslid. Het voorstel van het bestuur is 
om Ivonne Munnecom als nieuw bestuurslid te benoemen. Gevraagd wordt of er in de staturen staat wie 
zich kandidaat mag stellen? Hierover staat niets in de statuten, iedereen kan zich kandidaat stellen, het 
aantal bestuursleden moet wel oneven blijven volgens de statuten. Het bestuur kan de wijze van 
kandidaatstelling opnemen in een huishoudelijk regelement en zal hierop terug komen in de volgende ALV.  
Jan Hendriks en Karel Boonen worden benoemd als stemcommissie. Alleen leden zijn stemgerechtigd. Hein 
Douven, Frank de Maat, pastoor Vankan en Frans Rees worden ook lid. Na het verdelen en ophalen van de 
stembriefjes doet de stemcommissie verslag: 56 stemmen uitgebracht, 54 vóór en 2 blanco. Ivonne 
Munnecom is hiermede benoemd als bestuurslid. 

 
In een kort dankwoord aan Luuk geeft de voorzitter aan dat met Luuk een bestuurslid van het eerste uur, en 
de junior van de groep vertrekt. Een afscheidscadeau wordt aangeboden. 
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4.  Terugblik en vooruitblik ‘Hart voor Baexem’ (HvB): 
 

a. Missie en Organisatie structuur 
Rob Peeters licht de missie en de organisatiestructuur toe en vat samen hoe een en ander meer 
uitgebreid gepresenteerd is bij de oprichting van de coöperatie tijdens de dorpsbrunch op 31 mei 
2014. HvB wil een platform zijn om te faciliteren, te verbinden, te enthousiasmeren, te klankborden en 
een denktank zijn. Alles is erop gericht om Baexem levendig te houden. Tip uit de vergadering is om bij 
de doelgroepen ook de school en gehandicapten toe te voegen.  
 

b. Projecten sinds Dorpsbrunch op 31 augustus 2014 
JOP: Judith Raaijmakers licht kort toe: De Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) is gerealiseerd in goede 
samenwerking tussen de jongeren, de gemeente, de leveranciers van het materiaal en HvB. De 
jongeren zijn positief en het is rustiger geworden bij de kerk. Het bestuur onderkent dat er een risico is 
genomen of zaken goed onder controle blijven en zal de vinger aan de pols houden en –waar nodig- in 
gesprek blijven met betrokken partijen. De voorzitter roept alle leden op om ook positief betrokken te 
blijven.  
Website:  Peter Francot licht kort toe: Op 31 mei hebben de leden 2 ideeën uitgekozen die het bestuur 
als eerste moest oppakken. 1 van deze 2 ideeën was de realisatie van een dorpsagenda. waar alle 
activiteiten zichtbaar voor iedereen zichtbaar zijn. Daarom is er een website gemaakt waar alle 
activiteiten en verenigingen een plek kunnen krijgen. Nieuwsitems en agenda items op 1 plek. Je kunt 
het aanleveren of zelf erop zetten, wel blijft er een controle door het bestuur van HvB. Voor 
verenigingen wordt een account aangemaakt. De eerste accounts zijn afgegeven. Verenigingen 
moeten wel zelf de juiste informatie doorzetten. De presentatie van de jaarvergadering zal ook op de 
site gezet worden. 
Activiteiten zoals Heitje voor karweitje enz. kunnen ook geplaatst worden. 
The Passion: Rob Peeters geeft een korte impressie van deze avond die door grote inzet en 
betrokkenheid van heel veel mensen en verenigingen uit Baexem zeer succesvol is geweest. Rob sluit 
af met de melding dat er een DVD van de voorstelling à € 10,00 ter beschikking komt, waarvoor dank 
aan Martin Hansen, Jan Linsen en Frans Vrancken. Bij het dorpsschieten komt een intekenlijst, de 
opbrengst is weer voor de kerktoren. 

 
       c. Dorpsraad / Hart voor Baexem 

Jan Dekkers krijgt het woord en meldt dat het contact en de gesprekken samen met HvB en dorpsraad 
heel prettig waren. De Dorpsraad draagt de meeste werkzaamheden over naar HvB. Ze werken wel 
nog een paar dingen af. Jan geeft een korte terugblik over de activiteiten van de dorpsraad en bedankt 
iedereen die in de dorpsraad een steentje hebben bijgedragen. 
De voorzitter sluit aan bij deze dank en vult nog aan dat de dorpsraad nadrukkelijk heeft aangegeven 
dat zij het dossier N 280 nog onder hun verantwoordelijkheid wil blijven houden en dat Sjaak 
Verkoelen lid zal blijven van het Stakeholdersoverleg. De voorzitter geeft aan dat het bestuur van HvB 
dit geaccepteerd heeft vanuit de wetenschap dat naast Sjaak Verkoelen ook Marcel Hagens lid is van 
dit stakeholdersoverleg en dat daarmee verzekerd is dat de twee verschillende meningen binnen 
Baexem gehoord zullen worden. HvB zal daarom in dit stadium géén rol vervullen in de verdere 
discussies rondom de N280. In de latere uitwerking, indien gewenst, zal HvB wel een rol kunnen 
krijgen. 
Geert Janssen licht via een korte presentatie toe dat het bestuur van HvB van plan is om de taken van 
de dorpsraad deels voor eigen rekening te nemen (communicatie met inwoners, en contacten met 
andere dorpsraden van Leudal) en voor alle andere taken met werkgroepen te willen gaan werken. Zo 
zullen er twee werkgroepen opgericht worden: Een ‘Werkgroep communicatie gemeente Leudal’ en 
een ‘Werkgroep communicatie contacten buiten Leudal’. Alle leden worden van harte uitgenodigd hun 
interesse te tonen. 
Daarnaast zullen een aantal projecten onder de vlag van Hart voor Baexem doorlopen: Herinrichting 
Dorpstraat-Stationstraat, Goede Doelen, Station Baexem. Geert geeft aan dat belangstellenden zich al 
kunnen melden en dat er ook via de website en nieuwsflitsen nog aandacht voor gevraagd zal worden. 
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       d. Ondernemingsvereniging ‘Baexemse Zaken’ / Hart voor Baexem 

Geert Janssen meldt namens Baexemse zaken dat ze besloten hebben zichzelf op te heffen. Samen 
met HvB is besloten om binnen HvB een Werkgroep ondernemers van Baexem te gaan starten. Geert 
zal deze werkgroep gaan trekken en Baexemse Zaken wil de opstart van harte ondersteunen. Zij 
hebben daarom toegezegd dat bij het sluiten van de boeken aan het eind van dit jaar de resterende 
financiën naar HvB overgemaakt worden. Vanuit HvB dank aan Baexemse Zaken! 

 
       e. Presentatie eerste werkgroep onder Hart voor Baexem: ‘BaJo’ 

Nicky Martens licht kort toe: Op 31 mei hebben de leden 2 ideeën uitgekozen die het bestuur als 
eerste moest oppakken. Meer activiteiten voor de jongeren was er 1 van en inmiddels is een aparte 
werkgroep opgericht waarvoor Nicky graag het woord geeft aan Therese Grabert. Therese geeft een 
korte presentatie waarin zij meer vertelt over ‘BaJo’ (Baexemse Jongeren, met een knipoog naar het 
vroegere Bajes). De werkgroep is al een paar keer bij elkaar geweest en bestaat uit 8 enthousiaste 
mensen. Er is al een eigen logo en er zijn diverse plannen. Op 12 juni is de eerste activiteit, een 
beachparty. Er is contact met de Stichting Jeugdwerk, met Peter Wijen. Op vraag van pastoor Vankan 
wordt aangegeven dat bij activiteiten BaJo verzekerd is via de Stichting Jeugdwerk. 

 
       f. Inventarisatie ideeën vanuit ALV voor (nieuwe) werkgroepen/projecten in 2015/2016 

Uit de inventarisatie van de andere ideeën, zoals gepresenteerd bij de oprichting op 31 mei kunnen 
desgewenst werkgroepen gevormd worden of projecten opgestart worden. Ook nieuwe ideeën zijn 
altijd welkom. De voorzitter moedigt iedereen aan om dit kenbaar te maken aan het bestuur van HvB, 
via email of via direct contact. 
De gemeente heeft een balletje opgeworpen betreffende de kermissen vanaf 2017: Stoppen of 
doorgaan. Gemeente gaat kijken wat er gaat gebeuren met de kermis. Rens Verkoelen heeft 
aangegeven dit verder te willen onderzoeken, andere belangstellenden kunnen zich melden. 
Pastoor Vankan vraagt of er iets fysieks of visueels te maken is voor de leden van Hart voor Baexem, 
waarmee de verbondenheid tot uitdrukkingen gebracht kan worden. Idee wordt meegenomen. 

 
 
5.   Presentaties over zaken die spelen in en rondom Baexem 
 
       a. St. Jansfeest & Dorpsschieten op 31 mei 

Thijs Naus licht kort de stand van zaken toe, en nodigt iedereen uit deel te nemen, ook hier dit jaar als 
goed doel het dak van de kerk. 
 

       b. Herinrichting Dorpstraat-Stationstraat door gemeente 
Richard Grabert licht toe dat hij samen met een aantal andere betrokken bewoners al een groot aantal 
jaren gesprekken met de gemeente voert om de Dorpstraat-Stationstraat meer veilig in te richten. 
Deze energie is niet voor niets geweest want zeer recent heeft de gemeente een budget van € 750.000  
toegekend, waarmee de uitvoering gestart kan worden in het voorjaar van 2016, dat is héél snel! De 
werkgroep zal actief blijven om de gemeente te blijven voeden met informatie vanuit Baexem.  
 

       c. Ontwikkelingen ‘Samen Zorgen Huis’  
Nicky Martens geeft kort uitleg over het ‘Samen zorgen Huis’. Op dinsdag 2 juni wordt er een 
informatie avond georganiseerd door de initiatiefnemers die ze van harte aanbeveelt. 

 
 
 

mailto:hartvoorbaexem@gmail.com
http://www.hartvoorbaexem.nl/


 
 

Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA  -  ALV 18 mei 2015  Pagina 4 van 4  

 

Secretariaat:  Schepenstraat 23 

6095 AP   Baexem 

Tel  0475-453607 

E-mail  hartvoorbaexem@gmail.com 

Internet  www.hartvoorbaexem.nl 

 & op Facebook 

 

 
6.  Rondvraag 

 De voorzitter krijgt dank voor het goede verloop van de vergadering. 

 Mensen (8) die géén e-mail hebben ontvangen een printje van de nieuwsbrieven in de brievenbus. 

 Communicatie voor diegene die géén lid zijn wordt ook belangrijk geacht. Dit kan via de website, maar 
wellicht ook goed om in de Rhijdtbode of andere bladen te publiceren. 

 Marcel Fraiquin spreekt zijn oprechte dank met een bijzonder compliment en respect uit voor HvB. 

 u.a. bij de Dorpscoöperatie staat voor uitgesloten aansprakelijkheid. 

 De contributie van € 2,00 is voor 2014 én 2015 t/m 31 december. Het bestuur stelt in de loop van 
2015 de nieuwe contributie voor volgende jaren vast, insteek hierbij is dat het een symbolisch bedrag 
blijft, ter onderstreping van de betrokkenheid van de leden, bij voorkeur middels een automatische 
incasso. 

 
 
7.  Sluiting 
 
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
18 mei 2015, Judith Raaijmakers, secretaris 
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