JAARVERSLAG 2010
ALGEMEEN
Stadshobbycentrum Het Baken heeft afgelopen jaar niet stil gezeten.
Op 15 mei jl. is het 25 jarig jubileum gevierd en aansluitend zijn de open dagen
gehouden. Gesteld mag worden dat zowel de viering van het jubileum als de
open dag een succes is geweest.
Wij zijn gestart met de activiteit boekbinden. De website is vernieuwd en ziet er
prachtig uit. We hebben nieuwe statuten gemaakt en het huishoudelijk reglement
is aangepast.
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VERGADERINGEN
Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in 2010.
Op 4 januari, 1 februari, 1 maart, 12 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 4 oktober, 1
november en 6 december.
DEELNEMERS
Op 1 januari 2010 waren bij Stadshobbycentrum het Baken 357 deelnemers
geregistreerd. Op 31 december 2010 waren dat er 370. Een toename van 13
Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 233 vrouwen en 137 mannen. 46 Personen
hebben zich ingezet als activiteitenbegeleider.
Ook zijn in 2010 ons weer enkele leden ontvallen. In onze gedachten en
verhalen zullen deze personen voortleven.

In totaal nemen 410 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat
van de 370 deelnemers 40 personen aan meerdere activiteiten deelnemen.
De gemiddelde leeftijd van de leden is 66 jaar.
Daarnaast wordt het gebouw door meer instanties 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 23 maart, op 14 oktober heeft de jaarlijkse
feestavond voor de vrijwilligers plaatsgevonden en de oudejaarsviering was op
22 december.
ACTIVITEITEN
Naast de diverse activiteiten die al plaatsvonden in het Baken is midden 2010
zowel gestart met boekbinden als met zilversmeden. Dat betekent dat
deelnemers kunnen kiezen uit 16 verschillende hobby’s om te beoefenen.
Wij zijn een project gestart met basisschool de Vuurdoorn. Een keer per maand
komen kinderen van deze school schilderen, houtbewerken en keramiek
beoefenen.

OPENINGSTIJDEN EN CONTRIBUTIE 2010
Het Baken is open van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.
De deelnemers betalen € 50,= contributie per jaar. De bedoeling is om dat
bedrag de komende jaren te handhaven.
De consumptieprijs in de kantine zal worden gehandhaafd op het huidige
prijspeil.
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