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VERSLAG over de jaren 2019, 2020 en 2021  

 
 

1. INLEIDING 

Dit is het zesde jaarverslag van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem en het is een meerjarenverslag 
want het betreft de gehele kalenderjaren 2019, 2020 en 2021. Er is één verslag over deze drie jaren 
omdat er in de jaren 2020 en 2021 geen ALV  georganiseerd is. De reden daarvoor was de COVID 19 
crisis. De ALV is gebruikelijk in mei maar door COVID moest die uitgesteld worden en gedurende 
2020 heeft het bestuur lange tijd de hoop en de verwachting gehad dat er later in het jaar alsnog een 
vergadering georganiseerd kon worden. Zoals inmiddels bekend is dat niet mogelijk gebleken. De 
crisis heeft veel langer geduurd waardoor ook in 2021 maar zeer beperkt mogelijkheid was om 
activiteiten te organiseren. Veel mensen waren het gehele jaar terecht terughoudend om met meer 
mensen bij elkaar te komen, als dat al toegestaan was vanuit de overheid. Daarom heeft het bestuur 
in beide jaren moeten besluiten om geen ALV voor Hart voor Baexem te organiseren. Het alternatief 
voor een online vergadering is bewust niet ingezet omdat de toegevoegde waarde daarvan niet groot 
geacht werd door het bestuur.      

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 vanuit 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. 
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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. 

 

2. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 2019 

Bijeenkomst Woningaanbod Baexem  

Na de contacten met de gemeente in eerdere jaren (zie ook eerdere jaarverslagen) is het ons in 
februari 2019 uiteindelijk gelukt om een avond te organiseren waarin de gemeente een verdere 
toelichting kon geven over het woningaanbod in Baexem en het beleid van de gemeente daarin. Ook 
hebben een aantal project ontwikkelaars toelichting gegeven over hun plannen in Baexem. De avond 
was druk bezocht en er is veel informatie gedeeld. Tegelijkertijd moest vastgesteld worden dat we als 
Baexem zelf hard zullen moeten blijven ‘trekken’ om meer nieuwbouw te kunnen realiseren.          

Theatervoorstelling ‘Dag Mama’ 

In februari is de muziektheatervoorstellng ‘Dag Mama’ in Baexem en in Heythuysen geweest. Dit 
betrof een voorstelling over dementie die gevolgd werd door een lezing en een interactieve 
workshop. José Driessens en Marjo Mulder hadden het initiatief daartoe genomen en hebben 
namens Hart voor Baexem de organisatie opgepakt. Door subsidie van de gemeente en de 
seniorenverenigingen van Baexem en Heythuysen kon de voorstelling tegen een strek gereduceerd 
tarief aangeboden worden. Beide voorstellingen waren binnen korte tijd geheel uitverkocht en de 
bezoekers waren allemaal erg enthousiast. Nogmaals veel dank aan José en Marjo!            

The Passion 

Na de eerste editie in 2015, waren we, 4 jaar later, als HvB opnieuw reuze gemotiveerd een tweede 
editie te organiseren toen de fanfare (o.l.v. Mark Prils) duidelijk aangaf dat ook zij graag hun 
medewerking weer verleende.  Dat werd nog eens benadrukt doordat er een aparte rol voor de 
slagwerkgroep (o.l.v. Ruud Joris) was. Ook Chewy and the Locals, De Neederlanden en Jacky waren, 
net als de vorige keer, meteen bereid om mee te werken waardoor er weer een geweldig mooi 
gevarieerd aanbod van muziek was. Met hulp van pastoor Vankan en de werkgroep heeft Ramon 
Poels weer, op zijn eigen weergaloze wijze, het lijdensverhaal verteld. De vertelling van het 
lijdensverhaal werd ook dit keer afgewisseld met video beelden waar (onder meer) Baexemers 
persoonlijke boodschappen deelden. Bij de eerste editie was het thema daarvoor ‘vriendschap’ en in 
deze editie was het ‘zorg voor elkaar’.  Een aantal Baexemers hebben dus mooie, persoonlijke 
verhalen gedeeld over wat ‘zorg voor elkaar’ voor hun betekent/betekend heeft in hun leven. Frans 
Vrancken heeft voor alle video opnames gezorgd en Martin Hanssen heeft voor de bewerking en 
montage van al het beeldmateriaal gezorgd. De belangstelling was opnieuw ontzettend groot 
waardoor we bij deze editie 2 voorstellingen gehouden hebben (1 op Paaszondag en 1 op 
Paasmaandag). Door het grote aantal sponsoren werden alle kosten goed gedekt en konden de 
opbrengsten van de kaartverkoop geheel ten goede komen aan goede doelen. Het hoofddoel was 
een bijdrage aan het ‘Samen Zorgen Huis Leudal’. Dat is uiteindelijk op ruim 6.000,= uitgekomen. Ook 
aan de kerk is nog een mooi bedrag geschonken waardoor stormschade aan de ramen betaald kon 
worden (gedeelte dat niet via verzekering betaald werd).  Opnieuw ontzettend veel dank aan 
iedereen, die op wat voor wijze dan ook hieraan meegewerkt heeft.                   

 

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


 
 

Secretariaat:  Haelenscheweg 1 

6095 PC   Baexem 
E-mail  hartvoorbaexem@gmail.com 
Internet  www.hartvoorbaexem.nl 
 & op Facebook 
 

 

Koningsdag 

Heel blij waren we dat in 2019 op Koningsdag weer eens leuke activiteiten voor alle kinderen in 
Baexem georganiseerd werden. De oproep van ons bestuurslid Rob Peters was ter harte genomen 
door een aantal enthousiaste ouders en ze hadden een leuk en gevarieerd programma in elkaar 
gezet waar veel kinderen, samen met hun ouders, van genoten hebben. Veel dank aan deze 
initiatiefnemers en extra gelukkig waren we met hun toezegging dat ze deze activiteit als aparte 
werkgroep onder HvB zullen doorzetten!   

ALV 

Op 13 mei is er voor de vijfde keer een algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Na 

bespreking van een aantal huishoudelijke zaken en de herverkiezing van 1 bestuurslid, is er terug en 

vooruit gekeken op de activiteiten. Daarbij is goede en positieve input gegeven door de aanwezige 

leden. Voor de verdere inhoud verwijzen we naar de notulen.   

Dorpslab 

In 2019 heeft Rabobank Peel, Maas en Leudal besloten om Baexem als een van de ‘pilot kernen’ 
binnen Leudal te kiezen waar bureau Negen ondersteuning mocht geven om tot verdere 
ontwikkeling van de kern te komen. Daar is het zogenaamde ‘Dorpslab’ uit ontstaan wat inhield dat 
samen met inwoners onderzocht kon worden welke mogelijke (nieuwe) initiatieven opgestart 
konden worden om de leefbaarheid en activiteit in het dorp verder te verstevigen. Bureau Negen 
heeft de samenwerking met HvB gezocht en meerdere activiteiten georganiseerd om Baexemers 
meer bewust te maken wat een dorp krachtig maakt. Zo maakten schoolkinderen een plan over wat 
zij in en voor Baexem wilden bereiken en was er een avond waarin alle Baexemers gestimuleerd 
werden om hun wensen/gedachten over Baexem met elkaar te delen. Ook zijn films gemaakt met 
een aantal ‘herkenbare’ Baexemers die online gedeeld zijn. Deze initiatieven hebben concreet 
geholpen bij een aantal activiteiten die op andere plaatsen in dit meerjarenverslag aan de orde 
komen.                  

Kermis 

Net als in vorige jaren was HvB weer blij dat ondernemers van Baexheimerhof en de Oude Smidse 
samen een grote tent op het plein hadden neergezet om zoveel mogelijk mensen samen kermis te 
laten vieren. HvB heeft weer een deel van de kosten van de tent gesponsord. Daarnaast heeft HvB de 
navolgende extra activiteiten georganiseerd:  

- Dorpsquiz; Op kermiszaterdag had Baexem zijn eerste Dorpsquiz. Mensen konden zich vooraf 
opgeven met een team om op Kermiszaterdag zoveel mogelijk goede antwoorden op de 
vragen te verzamelen. De dorpsquiz bestond uit veel vragen en creatieve zoek- en doe-
opdrachten, het was lekker actief quizen dus! Veel van de vragen waren aangedragen door 
verenigingen uit Baexem: vragen over de verenigingen zelf of over de sport/activiteit die ze 
aanbieden. Het werd een middag vol beweging, kennis en vooral veel plezier voor de ca 30 
teams die meededen. Nogmaals veel dank aan de aparte werkgroep, die bestond uit Mat 
Teuwen, May Meisen, Lian Linssen-Mackus en Geert Janssen.  

- Enquête woningaanbod vs behoefte in Baexem; Als vervolg op de avond over woningaanbod 
in Baexem, is er tijdens de kermis een enquête gehouden om meer concreet input te krijgen 
over de vraag en aanbod naar (soort van) woningen in Baexem. De enquête resultaten zijn 
gebruikt als input voor de werkgroep wonen, die later in het jaar is opgericht en waarover 
meer concreet gerapporteerd wordt bij de specifieke activiteiten 2021 onder ‘plan Lekker 
Leven, Baexem verenigt in het hart’.       
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3. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 2020 

Verkrijgen van de ‘Worst’ 

Het jaar begon heel mooi voor HvB want tijdens de Bonte Avond heeft Hart voor Baexem “De Worst” 
ontvangen van De Plekploasters. Het bestuur was enorm trots en hartstikke blij met deze 
waardering. De stevige aanmoediging van onze Vorst om één grote nieuwjaarsreceptie samen met 
de verenigingen van Baexem te organiseren is ter harte genomen maar door COVID 19 zit dat nog 
altijd ‘in het vat’.  

 

Uitwerking visie HvB 

Door COVID 19 werden we geconfronteerd met terugval van activiteiten. Dat was erg jammer maar 
tegelijkertijd gaf het ons wel de mogelijkheid om na vijf volle jaren bestaan meer aandacht te 
besteden aan onze visie. De startfase was immers voorbij en de eerste conclusie was dat er iets met 
succes opgezet was. Het bij de start geformuleerde ‘droombeeld’ was nog steeds van toepassing 
maar de behoefte bestond wel om de doelstellingen wat meer concreet te definiëren. Op verzoek 
van het bestuur heeft Mat Teuwen daar ook nog bij geholpen waarvoor ook via deze weg onze dank.  
Na een aantal sessies heeft het bestuur 4 specifieke doelstellingen gedefinieerd: 

- HvB werkt aan Identiteit/Trots van Baexem 
- HvB werkt aan ‘Goed Wonen’ 
- HvB werkt aan ‘Ontmoeten’ 
- HvB werkt aan ‘Samenwerken’ 

Voor iedere doelstelling is de ‘hoe’ vraag kort en concreet beantwoord en dit wordt sindsdien als 
leidraad gezien bij het oppakken van (nieuwe) activiteiten.    

 

Hart bij de kerk + ‘hartenactie’ 

Na de definiëring van de doelstellingen hebben we contact opgenomen met kunstenaar Patrick 
Kusters in Baexem en met hem verder gebrainstormd of en hoe we één of meer van de 
doelstellingen nog in 2020 meer concreet en zichtbaar konden maken. Dit heeft ertoe geleid dat we 
rond Sinterklaas een groot hart bij onze kerk hebben neergezet en dit hart hebben we direct in 
Sinterklaas stijl versierd. Tegelijkertijd zijn alle inwoners uitgenodigd om zelf een hart aan te 
schaffen, in een kleiner formaat (3 verschillende maten) en zelf te versieren, eerst in Sinterklaas stijl 
en later in andere stijlen. Zodat duidelijk is dat er vele harte kloppen in en voor Baexem. Deze actie is 
heel succesvol verlopen want ondanks de mooie voorraad die Patrick op voorhand al had gemaakt 
(HvB had risico genomen tot verzekering minimale afname), moest hij nog flink extra aan de gang om 
aan alle vraag te voldoen en alles voor Kerstmis te kunnen leveren. We hebben aansluitend een 
hartelijke Nieuwjaars wens kunnen rondsturen met foto’s van heel veel mooi versierde harten op de 
voorkant.           
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4. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN 2021 

Hart bij de kerk en andere ‘hart’ uitingen 

In heel 2021 is het grote hart met regelmaat op een andere wijze versierd. Dat is dan gedaan door de 
betrokken vereniging (Plekploasters, Zonnebloem, KVW, Schutterij), onderneemster (Joyce Wilms) of 
organisatie (DiaNico, Christen Gemeente). Hierdoor is hun herkenbaarheid vergroot en ook hebben 
een aantal verenigingen hun speciale ‘leeftijd’ kunnen aankondigen (Schutterij 350 jaar, Zonnebloem 
40 jaar).   

Ook hebben bakkerij het Mikpuntj en slagerij Jeurninck  ingespeeld op ons Hart door resp. koeken en 
hamburgers in hartvorm te verkopen. Verder zijn we doorgegaan met het verkopen van harten. Door 
COVID 19 kon er geen carnaval gevierd worden maar veel Baexemers gaven gehoor aan de oproep 
om de harten carnavalesk te versieren en er waren vele en prachtige creaties te zien in het hele 
dorp!         

In april is ook gestart met het ‘kloppend hart’, een TV scherm bij de Spar Synco waar sindsdien 
nieuwsberichten van en voor Baexemers getoond worden. De berichten worden wekelijks ‘ververst’ 
door Geert Janssen waardoor iedereen gelijk op de hoogte kan zijn van activiteiten en andere zaken 
in Baexem. Veel dank aan Synco voor de mooie centrale plek waar we dit scherm kunnen tonen en  
uiteraard ook aan Geert voor al het werk!        

 

Koningsdag 

De werkgroep wilde voorkomen dat COVID 19 net als in 2020 voor annulering ging zorgen en heeft 
op creatieve wijze voor alternatieve ‘COVID’ veilige activiteiten gezorgd. Zo is er een speurtocht 
uitgezet die gelopen kon worden in de periode van zaterdag 24 april t/m dinsdag 27 april. De 
kinderen konden tijdens de speurtocht op zoek gaan naar woorden die ze konden ontdekken door de 
plekken te bezoeken die op een speciale schatkaart werden weergegeven. De tocht had opdrachten 
die ze konden uitvoeren en waarmee een prijs te winnen was. Veel kinderen uit Baexem hebben 
hierdoor op een leuke manier Koningsdag kunnen vieren, ondanks de beperkingen door COVOD 19. 
Veel dank en waardering voor de werkgroep Koningsdag Baexem in 2021: Anouk Driessen, Kelly 
Ramakers-Ronckers, Annelies Swarts, Annika Theelen, Marjan Roumen, Bas Nieuwesteeg en Gregor 
Ronckers.  

 

Oplevering plan ‘Lekker Leven, Baexem verenigt in het hart’  

In 2020 is een speciale werkgroep ‘wonen’ aan de slag gegaan om te bezien hoe we als HvB een meer 
actieve rol kunnen nemen om de gemeente te stimuleren tot meer woningbouw in Baexem. Bij de 
verdere uitwerking daarvan is gekeken hoe meer ‘integraal’ naar ontwikkelingen gekeken kan 
worden.  Dat heeft uiteindelijk geleid tot de oplevering van het plan ‘Lekker Leven, Baexem verenigt 
in het hart’. In dit plan zijn, samen met RKVB (voetbal), TCB (tennis), Badmintonclub Push Baexem en 
Beugelclub D.O.S., concrete ideeën uitgewerkt om nieuwbouw in het centrum van Baexem te 
realiseren en tegelijkertijd tot een nieuwe toekomstbestendige sport accommodatie voor alle 4 de 
verenigingen te komen. Het plan is eind mei aan B&W van gemeente Leudal en ook aan alle politieke 
partijen aangeboden. De gemeente heeft daarop in juni de procedure van behandeling door de 
ambtelijke organisatie aangegeven en in oktober is er een eerste gesprek met een van de 
‘procesregisseurs’ van de gemeente geweest. In dat gesprek werd duidelijk dat de gemeente in 
eerste instantie met name geïnteresseerd was in de verdergaande samenwerking tussen de 
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verenigingen. Ten aanzien van woningbouw leek men terughoudend. Daarop is door de werkgroep 
Wonen (Sebastiaan vd Hurck, Mark Peeters, Rob Peeters en Johan Mulder) aangegeven dat we het 
plan in zijn geheel willen bespreken en niet slechts op onderdelen daarvan kunnen sturen. Daarom is 
toen afgesproken dat de ambtenaar het met de betrokken wethouders zou bespreken. Een aantal 
weken later is toen aangegeven dat er een vervolggesprek ingepland zou worden met de 
procesregisseur en de ambtenaar die over woningbouw gaat. Dit gesprek is gepland voor januari 
2022. Wordt dus vervolgd in jaarverslag over 2022.          

 

Kermis 

Net als in 2020 kon ook in 2021 de kermis gelukkig doorgaan. In 2020 was door COVID 19 besloten 
geen extra activiteiten vanuit HvB te organiseren (ook geen sponsoring geweest omdat er geen tent 
gezet was). In 2021 zijn wel weer extra activiteiten vanuit HvB georganiseerd:   

- Garagesale; Net zoals in 2018 is ook in 2021 weer een garagesale op kermis zaterdag 
georganiseerd. Ook nu hadden ca 30 adressen zich hiervoor ingeschreven. Met goede hulp 
van Michiel Verhoeven was de route weer vooraf op papier gezet. De deelnemers hebben 
met enthousiasme hun spullen te koop aangeboden in garage en/of oprit voor hun huis.   

- Kermis-mis; Pastoor Vankan was, net zoals in 2018, bereid om op Kermis zondag een Heilige 
Mis te verzorgen op de Botsautobaan. Diverse verenigingen en ook het Samen Zorgen Huis 
hebben een rol gespeeld door het voorlezen van lezingen en voorbeden en de Kapel zorgde 
voor prima muziek. De leerlingen van de basisschool Harlekijn hebben tijdens de mis een 
overvolle winkelwagen met voedsel aangeboden aan DiaNico. Na de mis heeft 
pastoor Vankan het grote Hart officieel ingezegend onder belangstelling van veel Baexemers.   

 

 

5. ACTIVITEITEN IN ALLE 3 JAREN:  

Communicatie 

Al sinds begin 2016 heeft Michiel Verhoeven zich bereid verklaard om centraal contact persoon te 

zijn voor de communicatie vanuit Hart voor Baexem. Vanuit die functie heeft Michiel ook in 2019, 

2020 en 2021 weer prima ondersteuning gegeven bij de aankondiging van diverse activiteiten. 

Verder zijn er door hem geregeld ‘nieuwsflitsen’ verstuurd aan alle leden met relevante informatie 

over specifieke onderwerpen en activiteiten. 

Daarnaast heeft Geert op de Website gezorgd voor de communicatie over alle activiteiten van 

verenigingen en van andere samenwerkingsverbanden in Baexem.  Ook is daar iedereen op de 

hoogte gehouden over specifieke onderwerpen en over mededelingen vanuit het bestuur. Ook op 

facebook zijn met regelmaat berichten gedeeld.   

Bij specifieke activiteiten (zoals ‘the Passion’, plaatsing Hart etc) is contact gezocht met de journalist 

van De Limburger en L1 en zijn berichten door hun gedeeld. In 2021 heeft Hallo Leudal een artikel 

gewijd aan Hart voor Baexem.   

Verder wordt via het reeds besproken ‘kloppend hart’  sinds 2021 veel gecommuniceerd.    
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Welkom bij geboorte en bij nieuwe inwoners in Baexem 

Ook in de jaren 2019, 2020 en 2021 hebben we ons best gedaan om bij iedere nieuw geborene bij 

Baexemers, een welkomstbord in de tuin te zetten. We zijn indertijd begonnen met 1 bord maar 

door de vele geboortes, hebben we er inmiddels 3 tot onze beschikking. Robert van Heur bedankt 

voor het maken van deze 2 extra borden! En dan is het soms toch nog ‘puzzelen’ dus dat is een heel 

goed teken! 

Ook doen we ons best om, binnen gepaste periode na aankomst, nieuwe inwoners welkom te heten 

door ze een kleine attentie te geven en ze tegelijkertijd op de hoogte te stellen over de vele 

verenigingen die Baexem rijk is.   

     

Kerstbomen  

Ieder jaar zijn er vanaf het weekend na Sinterklaas 3 kerstbomen in het dorp gezet, 1 grote (op het 
Kerkplein) en 2 kleine (1 bij dorpsstraat/tramweg en 1 bij Smidse/Staasie).  De bomen zijn door het 
bestuur -met de onmisbare jaarlijkse hulp van Johan Geraats – geplaatst en met lampen verlicht. In 
2019 hadden we de grote boom die bij de kerk weg moest tot onze beschikking en de kleine bomen 
kregen we van Wiel van Heugten. In 2020 kregen we bomen die bij de tennisclub stonden en in 2021 
kregen we de grote boom van Paul en Inge Scheepers. Nogmaals veel dank aan alle schenkers van de 
bomen!  

 

6. SPEEL- EN ONTMOETINGSPLAATS BAEXEM – ‘AAN ’T VELDJ’  

Graag wijden we een korte, aparte paragraaf aan een heel mooi en succesvol initiatief dat we als HvB 
van harte ondersteund hebben. Als opvolging van de Dorpslab bijeenkomst in 2019, is de buurt van 
de Roorstraat aan de slag gegaan met de aanleg van een buurtuin. In samenwerking met Marc Jacobs 
(gemeente Leudal) en Sabine de Jong (Stichting IKL) én door een mooie subsidie vanuit de Rabobank 
is het mogelijk geweest deze buurttuin aan te leggen.   

In 2020 is er door de buurtbewoners een mooi visieplan opgesteld, waarbij jong tot oud betrokken 
werd om stapsgewijs een speel- en ontmoetingsplek te creëren waar alle leeftijden konden 
samenkomen. Inmiddels is de buurttuin uitgebreid met de aanleg van een natuurlijke en 
avontuurlijke speelplek voor kinderen. Door deze goede uitwerking is de plek genomineerd voor 
deelname aan ‘Kern met Pit 2021’ wat betekende dat er weer een mooi bedrag van €1000 van de 
KHNM-foundation beschikbaar zou komen.  

In 2021 heeft de speel en ontmoetingsplek de officiële naam 'Aan 't Veldj' gekregen en hebben we er 
als Baexem een nieuwe plek bij waar we met zijn allen erg trots op kunnen zijn.    

 

7. BESTUUR EN LEDEN 

2019:  

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren Geert Janssen 

en Nicky Martens aftredend. Geert heeft op de ALV van 13 mei aangegeven herkiesbaar te zijn en is 

herkozen. Nicky was niet herkiesbaar in verband met haar verhuizing naar Amerika. Op het moment 

van de ALV was er geen opvolger voor Nicky. Tijdens de vergadering is het mandaat gevraagd en 
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verkregen om iemand toe te voegen aan het bestuur zodra een geschikte kandidaat voorhanden was. 

Per augustus is vervolgens Anke Verhaegen toegetreden tot het bestuur, waarmee het bestuur weer 

compleet was. 

Bij de start van 2019 waren er 419 leden (waarvan er 65 jonger dan 16). Op het einde van het jaar 
waren er 421 leden (waarvan 60 jonger dan 16).  

2020:  

De samenstelling van het bestuur is in 2020 niet gewijzigd. In verband met COVID 19 heeft er geen 

Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 

Bij de start van 2020 waren er 421 leden (waarvan er 60 jonger dan 16). Op het einde van het jaar 
waren er 440 leden (waarvan 49 jonger dan 16).  

2021:  

De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd. In verband met COVID 19 heeft er geen 

Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 

Bij de start van 2021 waren er 440 leden (waarvan er 49 jonger dan 16). Op het einde van het jaar 
waren er 441 leden (waarvan 56 jonger dan 16).  
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