JAARVERSLAG 2019
ALGEMEEN
Het Baken heeft goed gefloreerd in 2019. Niet alleen hebben we weer diverse
machines en materialen aan kunnen schaffen, maar ook hebben we de inventaris
van kantoor en kantine kunnen vernieuwen. Na 34 jaar is dit de eerste keer dat
het Baken nieuwe meubels heeft. Voorheen hebben wij het altijd gedaan met
afdankertjes.
De heer Verbakel zal verder ingaan op de aanschaf van machines en materialen.
BESTUUR
Tijdens de bestuursvergadering van 7 oktober jl. is de heer Andries Panhuijzen
benoemd tot bestuurslid. Dit vooruitlopend op het afscheid van de heer
Hakimpour die in 2019 statutair af moet treden.
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VERGADERINGEN
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2019.
Op 21 januari, 25 februari, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 9 september, 7 oktober, 4
november en 2 december.
DEELNEMERS
Op 1 januari 2019 waren bij Stadshobbycentrum het Baken 315 deelnemers
geregistreerd. Op 31 december 2019 waren dat er 331. Een toename van 16. Dus
na enkele jaren is het deelnemersaantal weer toegenomen.
Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 189 vrouwen en 142 mannen. 43 Personen
hebben zich ingezet als activiteitenbegeleider. Daarnaast hebben wij een aantal
leden waarop wij altijd een beroep kunnen doen om voor het Baken te werken.

Ook zijn in 2019 ons weer enkele leden ontvallen. In onze gedachten en
verhalen zullen deze personen voortleven.
In totaal nemen 377 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat
van de 331 deelnemers 46 personen aan meerdere activiteiten deelnemen. De
gemiddelde leeftijd van de leden is 63 jaar.
BEHEER GEBOUW
Het gebouw wordt door meer instanties gebruikt.
Heemkundekring Helmont huurt de hoekvleugel van het hoofdgebouw. Maar
huurt ook op donderdag de ruimte van het kantkloslokaal.
Daarnaast maken zij enkele keren per jaar in de avonduren gebruik van de aula
om lezingen te geven.
De Modelspoorclub huurt de ruimte op de zolderverdieping.
Verder houdt kanarievereniging Helmonds Kleur hier hun bijeenkomsten.
BIJEENKOMSTEN
De jaarvergadering vond plaats op 26 maart.
Op 10 oktober heeft de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers
plaatsgevonden. De avond werd opgeluisterd door ons lid, de heer Willy van
Kilsdonk, die enkele liederen ten gehore heeft gebracht. Het was een gezellige
avond
De eindejaarsbijeenkomst was op woensdag 18 december en werd druk bezocht.
Het was een succes met een optreden van het toneel en de samenzang onder
leiding van Willy van Kilsdonk. Ook heeft Willy nog een kerstverhaal
voorgelezen.
ACTIVITEITEN
De deelnemers kunnen kiezen uit 15 verschillende hobby’s om te beoefenen
OPENINGSTIJDEN EN CONTRIBUTIE
Het Baken is open van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.
De deelnemers betalen van € 60,00 contributie per jaar.
De contributie en consumptieprijzen bleven in 2019 onveranderd.
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