
                                                                              
 

 

 

JAARVERSLAG 2009 
 

 

 

ALGEMEEN 

Stadshobbycentrum Het Baken heeft een veelbewogen jaar achter de rug. Op 9 

juli jl. is onze voorzitter Jan van Rooij overleden. Jan was voorzitter vanaf 1992. 

Om het bestuur weer op volle sterkte te krijgen heeft Tom Hagebols de 

voorzittershamer overgenomen en is Anne-Marie van Rooij-Timmermans de 

functie van secretaris gaan vervullen. 

Gelukkig weer een vrouw in het bestuur, want die werd sinds het afscheid van 

Door Wilde tijdens de ledenvergadering van 16 maart 2009 node gemist. 

Verder zijn per 1 september tot het bestuur toegetreden de heren Max Cremers 

en Willy Vranckx. 

In de bestuursvergadering van 7 december jl. heeft de heer Max Cremers 

aangekondigd per 28 december 2009 af te zien van verdere deelname aan het 

bestuur. 

 

Naast onze voorzitter hebben wij het afgelopen jaar nog meer deelnemers 

verloren door overlijden, ondermeer onze erelid de heer Paul Kreemers. 

In onze gedachten en verhalen zullen al deze personen voortleven. 

 

In het laatste kwartaal 2009 is gestart met herziening van de statuten en van het 

huishoudelijk reglement. 

Er is een taakomschrijving gemaakt van het bestuur en van de begeleiders. 

Omdat in de herziene statuten opgenomen is dat het bestuur uit maximaal 7 en 

minimaal 3 personen moet bestaan, moesten daarin mutaties plaatsvinden. 

 

Op 7 december 2009 bestond het bestuur uit 9 personen. De heer Twan Slegers 

had al eerder aangegeven te willen stoppen, maar toegezegd te zullen blijven 

functioneren tot aan de jaarvergadering. 

De heer Piet Snijders is per 1 januari 2010 uit het bestuur gestapt, maar 

gelijktijdig benoemd tot adviseur. Dat betekent dat hij deel uit blijft maken van 

het bestuur, maar geen stemrecht meer heeft. 
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BESTUUR  

Jan van Rooij   Voorzitter tot 9 juli 

Tom Hagebols    Voorzitter vanaf 9 juli 

Tom Hagebols    Secretaris tot 1 september 

AM van Rooij-Timmermans  Secretaris vanaf 1 september 

Frans van de Crommenacker Penningmeester 

Door Wilde    Bestuurslid tot 16 maart   

Willie Claassen   Bestuurslid 

Parviz Hakimpour   Bestuurslid 

Piet Snijders   Bestuurslid 

Frans Platenburg   Bestuurslid 

Twan Slegers   Bestuurslid 

Willie Vranckx   Bestuurslid vanaf 1 september  

Max Cremers   Bestuurslid van 1 september tot 7 december 

 

VERGADERINGEN 

Het bestuur heeft  9 keer vergaderd in 2009. 

Op 3 februari, 3 maart, 7 april, 2 juni, 7 juli, 22 september, 12 oktober, 2 

november en 7 december. 

 

DEELNEMERS 

Op 1 januari 2009 waren bij Stadshobbycentrum het Baken 348 deelnemers 

geregistreerd. Op 31 december 2009 waren dat er 357. Een toename van 9. 

Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 228 vrouwen  en 129 mannen. 

39 Personen hebben zich ingezet als activiteitenbegeleider. 

In totaal nemen 409 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat 

van de 357 deelnemers 52 personen aan meerdere activiteiten deelnemen. 

Daarnaast wordt het gebouw door meer mensen gebruikt. Drukkerij Feniks en de 

Modelspoorclub zijn onze onderhuurders. Heemkundekring Helmond, 

kanarievereniging Helmonds Kleur en de duivenclub houden hier hun 

bijeenkomsten en de (ANBO) Algemene Bond voor Ouderen vergadert hier 

maandelijks. 

 

BIJEENKOMSTEN 

De jaarvergadering vond plaats op 16 maart, op 4 juni heeft de jaarlijkse 

feestavond voor de vrijwilligers plaatsgevonden en de oudejaarsviering was op 

22 december. 
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ACTIVITEITEN 

Naast de diverse activiteiten die al plaatsvonden in het Baken is sinds eind 2009 

zilversmeden hieraan toegevoegd. Dat betekent dat deelnemers kunnen kiezen 

uit 16 verschillende hobby’s om te beoefenen. 

 

OPENINGSTIJDEN EN CONTRIBUTIE 2009 

Sinds de jaarvergadering in maart zijn de openingstijden gewijzigd. Het Baken 

is nu open van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

De deelnemers betalen € 45,= contributie per jaar. 

In 2010 wordt de contributie, volgens afspraak met de gemeente, weer met € 

5,00 op jaarbasis verhoogd. De contributie wordt dan € 50,00 en de bedoeling is 

om dat bedrag de komende jaren te handhaven. 

Vanaf 1 mei zal deze verhoging worden doorberekend. 

De consumptieprijs in de kantine zal worden gehandhaafd op het huidige 

prijspeil. 

 

 

Maart 2010 

AM van Rooij-Timmermans 

secretaris  

 

 


