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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ ua, gehouden op 14 mei 

2018 in Baexheimerhof, verslagjaar 2017. (24 personen aanwezig) 

 
 
Notulen ALV Hart voor Baexem 
 
Datum:  maandag 14 mei 2018 
Aanwezig: José Driessen , Marjo Mulder, Peter Venner, Mieke Venner, Monique Custers, Sjra Peeters, 

Thijs Kuiper, Jonnie Hill, Lisette van Alfen, Mariet de Waard, Jan Kraak , Antoon van 
Laarhoven, Elly Odijk, Willy Rooswinkel, Geert Daalderop, Marian Peeters, Truus Hendriks, 
Rob Peeters, Johan Mulder, Geert Janssen, Peter Francot, Nicky Martens, Judith Raaijmakers, 
Ivonne Munnecom. 

Afgemeld: Sjaak Prinsen, Hans Kierkels, Toos Berghs-Bongers, Dagmar van Hattem, Nico Berghs, B&W 
Leudal, Ruud Joris, Inge Knippenberg, Bart & Manja Joris-Niessen, Al Thelen, Vic Pennings, 
James Gerwert, Antoine van Eijk, Joyce Wilms, Tjeu Strous. 

 
1. Opening 

 
2. Huishoudelijke zaken 

a. Notulen ledenvergadering van 23 mei 2017 worden goedgekeurd.  
Het is wenselijk om de ALV eerder aan te kondigen onder de leden.  

b. Vaststelling jaarverslag 2017 
c. Financieel jaarverslag 

Deze wordt goedgekeurd. 
d. Verslag kascommissie 2017 May Meisen en Jonnie Hill 

Toelichting door Jonnie Hill; alles in orde bevonden. 
e. Goedkeuring jaarrekening. 

Deze wordt goedgekeurd. 
f. Benoeming kascontrole 2018.  

De leden voor dit jaar zijn Jonnie Hill en Geert Daalderop. 
g. Financiële begroting 2018. Deze wordt goedgekeurd.  

 
3. Stemmen 

24 leden zijn aanwezig en hebben gestemd. Iedereen is het unaniem eens dat de drie herkiesbare 
bestuursleden opnieuw zitting nemen in het bestuur van Hart voor Baexem. 
 

4. Actualiteiten 
a. Terugblik 

i. Overleg gemeente 
Woningbouw heeft nog steeds de aandacht. Er zal spoedig een vergadering gepland 
worden. de notulen van de vorige ALV staat genoemd dat er meerdere onderwerpen 
besproken zullen worden met de gemeente. In de vergadering vraagt men zich af welke 
onderwerpen er dan aan bod komen. De voorzitter legt uit dat het contact tussen 
gemeente en HvB goed is. Onderwerpen waar bv over gesproken worden zijn onder 
andere de stand van zaken projecten, starterswoningen, visie op de toekomst inzake 
nieuwbouw in Leudal en Baexem. 
Er zijn een aantal onderwerpen waar het wenselijk is dat er werkgroepen worden 
gevormd. Denk hierbij aan: contactpersoon voor de gemeente, N280, entree van Baexem 
etc.  
Er wordt gevraagd of het mogelijk is dat het bestuur een overzicht maakt van 
onderwerpen waarvoor het wenselijk is een werkgroep te starten. Hier kunnen leden 
zich dan voor “inschrijven”.  
Vanuit de leden wordt geopperd dat het goed zou kunnen zijn dat kernen zich samen 
pakken om onderwerpen met elkaar en gemeente te bespreken. 
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ii. NL doet 
Succesvolle dag bij “Samen Zorgen Huis Leudal. Er waren vele vrijwilligers aanwezig die 
die dag hard gewerkt hebben.  

iii. Harlekijn. Er is een nieuw beeld gekomen. 
iv. Kermis. Een mooie, gezellige British Day gehad.  
v. Kerst 

vi. Ig hoaj van Boaksum. Dit heeft tijdens de ALV van 2017 de aftrap gehad. Het evenement 
stond gepland in oktober 2017. Helaas is de animo in de werkgroep afgenomen, 
waardoor het evenement wordt uitgesteld. Hart voor Baexem wil graag initiatieven 
ondersteunen, maar zal dit evenement niet zelf organiseren. Het bestuur van Hart voor 
Baexem hoopt dat ook dat er vanaf heden meer initiatieven vanuit het dorp komen waar 
Hart voor Baexem een ondersteunende rol kan innemen.  

b. Kermis 2018 
Er zal dit jaar weer een tent op het plein komen te staan.  
De seniorenvereniging heeft als een idee om de opening van de St. Janstraat en Kerkstraat i.c.m. 
opening van de nieuwe jeu de boules baan te houden op zaterdag.  
Idee voor kermiszondag is om een kerkdienst te houden op de botsautobaan. Pastoor is al 
geïnformeerd en enthousiast. De werkgroep rondom kermis zal spoedig bij elkaar komen om 
ideeën verder uit te werken.  

c. Theatervoorstelling “Dag Mama” 
Dit is een theaterproductie op locatie rondom het onderwerp dementie. José Driessen en Marjo 
Mulder hebben contact gezocht met de Gelderse theatergroep en gaan ervoor proberen te 
zorgen dat de theatervoorstelling “Dag Mama” in Baexem (10 oktober een avond voorstelling) en 
Heythuysen (11 oktober een middag en avond voorstelling) zal worden uitgevoerd. De 
theatervoorstelling is erg kostbaar, maar moet voor iedereen toegankelijk zijn. Er is daarom 
subsidie aangevraagd bij gemeente en Rabobank om de entreeprijs zo laag mogelijk te houden. 
De seniorenvereniging wil kijken waar het mogelijkheden zijn om hulp te bieden.  
Er zal goed gekeken worden om verschillende doelgroepen te benaderen voor deze 
voorstellingen.  
Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.dagmama.nl  

d. Stand van samen “Samen Zorgen Huis Leudal” 
“Samen Zorgen Huis Leudal” heeft een zware periode gehad met zowel ups als downs. Het is een 
grote groep vrijwilligers die wekelijks aan de slag zijn op het terrein van het voormalige Maria 
Bosch.  
De aannemer Ruyters uit Echt is vorige week gestart met de renovatie.   
Het is wenselijk om hier publiciteit aan te geven.  

e. Passion 2019 
In 2015 heeft de eerste editie plaatsgevonden.  
Het voornemen is om in 2019 de tweede editie te organiseren. De Fanfare is akkoord. De 
werkgroep gaat aan de slag om de Passion 2019 op te starten.  

f. Hanging baskets 
Vanuit de gemeente is de vraag gekomen of er interesse is voor hanging baskets in de kern van 
Baexem. Het idee is om een deel van Baexem hiermee “op te leuken”. Dit zou een kleurrijk geheel 
zijn voor Baexem. 
Hier komt wel weer naar voren dat er mensen nodig zijn om deze hanging baskets te verzorgen. 
Hart voor Baexem is opzoek naar mensen, verenigingen etc. die hier zorg voor willen dragen. Een 
voorbeeld was ter vergadering aanwezig. 
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g. Overige ideeën 
i. Garageverkoop 

Het voornemen is om een garageverkoop te organiseren in het najaar van 2018. Vanuit 
huis (garage) kunnen spullen verkocht worden. Het is goed om te kijken hoe mensen uit 
het buitengebied ook hun spullen te koop aan kunnen bieden. Jonnie Hill heeft ook 
ideeën m.b.t. een foodmarket. Ze wil dit graag bespreekbaar maken om te kijken of haar 
idee te combineren is met de garageverkoop. Dit wordt samen met Hart voor Baexem 
opgepakt.  

 
5. Rondvraag 

Alle vragen zijn al gesteld. 
 
Voorzitter sluit om 21.38 uur de vergadering. 
 
Acties: 
1. ALV in 2019 eerder aankondigen onder de leden.  
2. Bestuur maakt overzicht van mogelijk samen te stellen werkgroepen.   
3. Jonnie Hill wordt contactpersoon m.b.t. gemeente 
4. Judith en Nicky contact met Jonnie i.v.m. garageverkoop.  
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