
Jaarverslag 2008 

Elk jaar weer wordt van de secretaris verwacht dat hij een verslag maakt over de ontwikkelingen en 

gebeurtenissen die zich het afgelopen jaar bij stadshobbycentrum “Het Baken” hebben voorgedaan. Dit 

jaar heb ik daar een beetje moeite mee want zeg nou zelf, wat gebeurt er nou eigenlijk bij “Het Baken”? 

 

Natuurlijk, achter de schermen gebeurd van alles, neem bijvoorbeeld het financieel beheer, de aankoop 

van machines, gereedschap en materialen, de organisatie van verschillende activiteiten, het onderhoud 

en schoonhouden van het gebouw en het oplossen van problemen en probleempjes van onze 

deelnemers al valt dit laatste gelukkig nogal mee. 

 

Voor de meeste deelnemers is het echter een jaar geweest waarin ze zonder problemen en in alle rust 

hun hobby hebben kunnen beoefenen, op tijd voorzien van een praatje en een drankje in onze kantine. 

We zullen echter proberen een kleine samenvatting te geven. 

Op dit moment nemen er 348 personen deel aan de activiteiten van Het Baken: 223 dames tegenover 117 

mannen. Terugkijkend over de laatste 7 jaren valt op dat dit aantal deelnemers ongeveer om dit aantal 

blijft schommelen. 

Er gaan mensen weg, er komen mensen bij maar we blijven altijd rond de 350 hangen. Dit is jammer want 

we kunnen nog genoeg mensen plaatsen. 

Van deze deelnemers hebben zich 40 personen bereid verklaard om als begeleider te fungeren en hun 

kennis en kunde met anderen te delen. 

 

Natuurlijk wordt het gebouw door meer mensen gebruikt want we moeten ook onze onderhuurders niet 

vergeten die hun activiteiten hier ontplooien. 

 

Het bestuur bestaat op dit moment nog steeds uit dezelfde 9 leden. Jan v.Rooij als voorzitter, Frans v.d. 

Crommenacker als penningmeester en Tom Hagebols als secretaris vormen het dagelijkse bestuur 

aangevuld met Frans Platenburg als tweede penningmeester en Willy Claassen als tweede secretaris.  

Verdere bestuursleden zijn:Piet Snijders, Parviz Hakimpour, Twan Slegers en niet te vergeten Door Wilde 

die echter besloten heeft haar riante functie neer te leggen en te gaan rentenieren. Zij vindt,na zoveel 

jaren bestuurswerk, dat anderen het stokje maar eens over moeten nemen. Wij willen Door hartelijk dank 

zeggen voor al het werk dat zij in die jaren voor “Het Baken”verricht heeft. Gelukkig blijft zij zich wel 

inzetten voor het koor van”Het Baken” en heeft 

ons beloofd dat wij voor sommige activiteiten een beroep op haar mogen doen. 



 

Ook het afgelopen jaar zijn wij helaas deelnemers verloren door ziekte of overlijden. In onze gedachten en 

verhalen zullen zij voortleven. 

 

Zoals afgelopen jaren al is gememoreerd zijn wij, om onze financiële positie op orde te houden en om de 

gemeentelijke subsidie niet te verspelen, genoodzaakt onze contributie jaarlijks stapsgewijs te verhogen. 

Ook dit jaar zal de contributie met €5, -worden verhoogd en wordt nu dus €45, -per jaar. Vanaf 1 mei zal 

deze verhoging worden doorberekend. 

De consumptieprijs in de kantine zal echter worden gehandhaafd op het huidige prijspijl, hierop zal geen 

verhoging worden toegepast. 

 

Op financieel gebied hebben we het er ’t afgelopen jaar niet slecht afgebracht. Voor het eerst sinds jaren 

hebben wij eens kunnen investeren in nieuwe machines en gereedschappen waar wij in voorgaande jaren 

nogal eens met gratis of tweedehands genoegen moesten nemen. Daar is niets mis mee maar het is toch 

ook wel eens leuk dat je zelf kunt uitzoeken wat je nodig hebt. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor de 

glasgroep een straalcabine met compressor kunnen aanschaffen en er is een nieuwe luchtleiding gelegd 

zodat ook de metaal- en houtafdeling van deze compressor kan profiteren. 

 

De computerafdeling hebben we kunnen verblijden met een vijftal nieuwe computers. 

We hebben voorzieningen kunnen aanbrengen om de geluidsoverlast in verschillende lokalen terug te 

dringen. 

Voor de schildersgroepen hebben wij geïnvesteerd in nieuwe schildersezels. 

We hebben, weliswaar tweedehands, een extra oven kunnen kopen. 

Ook hebben we de verschillende afdelingen van nieuw gereedschap kunnen voorzien. 

Een van onze nieuwe leden heeft er voor gezorgd dat wij op onze computerafdeling onze oudste 

computers konden vervangen door nieuwere nog goed bruikbare computers. Wij willen Harry hiervoor 

hartelijk bedanken. 

 



Omdat wij door vandalisme veel glasbreuk hebben wij de gemeente hebben wij de gemeente verzocht 

een gedeelte van de ramen van het gebouw te laten voorzien van hardglas. Dit verzoek is gehonoreerd 

en het glas is al vervangen. 

Wij bedanken de gemeente voor deze snelle oplossing. 

 

Het afgelopen jaar hebben wij samen met wijkgebouw “De Fonkel” en “Het Badhuis” in onze aula weer 

een tentoonstelling georganiseerd waar onze deelnemers aan belangstellenden de eindproducten van 

hun hobby konden tonen. We hebben behoorlijk wat toeschouwers getrokken. 

Het is de bedoeling dat deze samenwerking een jaarlijks vervolg gaat krijgen waarbij steeds meer 

activiteiten toegevoegd zullen worden. 

 

Wij doen een dringend beroep op onze deelnemers om ook dit jaar op 19 april hun medewerking hieraan 

te geven aan de open dag. Dit evenement draagt er aan bij om “Het Baken” op een positieve manier naar 

buiten te brengen. 

De jaarlijkse begeleidersavond is weer succesvol verlopen vooral door het optreden van “Striepke 

veur”die weer eens lieten zien waarom ze in het” Hellemondse” een grote naam opgebouwd hebben. Het 

werd een gezellige avond, 

vooral toen het warme en koude buffet door onze vaste cateraar werd opgediend. Ook de gratis loterij was 

weer geslaagd. 

 

Bijna iedereen kon met een prijsje huiswaarts keren. Kortom een fijne avond voor onze begeleiders, 

zonder wie “Het Baken” niet kan blijven draaien. 

De kerstviering was zoals elk jaar weer sfeervol en gezellig. Sfeervol door het optreden van ons koor en 

de samenzang van koor en onze deelnemers. Ook de toneelclub was weer goed op dreef. Gezellig, mede 

doordat de leden weer eens konden bijpraten. 

 

Het was, zoals altijd, weer een mooie afsluiting van het jaar. Zoals je ziet, er gebeurd eigenlijk niet 

zoveel bij “Het Baken”. Behalve achter de schermen……. 

 



Rest mij als laatste alle begeleiders, kantinebeheerder, tuinman, bestuursleden en alle andere vrijwilligers 

maar vooral de “vaste mannen” die altijd meteen klaar staan om iets te repareren of mee te sjouwen, te 

bedanken voor het werk dat zij afgelopen jaar weer verricht hebben. 

Samen maken wij “Het Baken” tot een club waar wij trots op kunnen zijn. 

Bedankt. 

Opgemaakt door Th Hagebols, secretaris. 

 

 


