
                                                                              
 

 

 

JAARVERSLAG 2012 
 

 

 

ALGEMEEN 

Ook in 2012 heeft het Baken niet stilgezeten. Op zondag 10 juni hebben we de 

open dag gehouden, samen met de Fonkel en de Uilenburcht. 

Deze dag werd, met name in het Baken, druk bezocht. 

Verder hebben we diverse nieuwe machines en materialen aan kunnen schaffen, 

waarvan enkele van de subsidie die door de secretaris aangevraagd is. 

Tijdens de jaarvergadering hebben de heren Frans Platenburg en Piet Snijders 

afscheid genomen als bestuurslid. Zij zijn benoemd tot ereleden. 

 

BESTUUR  

Tom Hagebols      Voorzitter  

Anne-Marie van Rooij-Timmermans   Secretaris  

Frans van den Crommenacker   Penningmeester 

Willie Claassen     Bestuurslid 

Parviz Hakimpour     Bestuurslid 

Willie Vranckx     Bestuurslid  

Theo van Lieshout     Bestuurslid (sinds 27 maart 2012) 

 

VERGADERINGEN 

Het bestuur heeft 9 keer vergaderd in 2011. 

Op 6 februari, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober,  

5 november en 3 december. 

 

DEELNEMERS 

Op 1 januari 2012 waren bij Stadshobbycentrum het Baken 356 deelnemers 

geregistreerd. Op 31 december 2012 waren dat er 339. Een afname van 17. 

Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 213 vrouwen en 126 mannen. 43 Personen 

hebben zich ingezet als activiteitenbegeleider. 

Ook zijn in 2012 ons weer enkele leden ontvallen.  In onze gedachten en 

verhalen zullen deze personen voortleven. 

In totaal nemen 361 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat 

van de 339 deelnemers 22 personen aan meerdere activiteiten deelnemen. 
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De gemiddelde leeftijd van de leden is 67,24 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. Daarnaast vergaderen de ANBO (Algemene Bond voor 

Ouderen) en de PVGE (Philips Vereniging Gepensioneerden Eindhoven) hier 

maandelijks. 

 

BIJEENKOMSTEN 

De jaarvergadering vond plaats op 27 maart, op 18 oktober heeft de jaarlijkse 

feestavond voor de vrijwilligers plaatsgevonden en de eindejaarsbijeenkomst 

was op 19 december. 

Tijdens de feestavond werd de vrijwilligerspenning door wethouder van de 

Heuvel uitgereikt aan mevrouw Ans van de Horst-van de Heijden. 

 

ACTIVITEITEN 

De deelnemers kunnen kiezen uit 16 verschillende hobby’s om te beoefenen. 

Bijgevoegd is een bijlage waarop uitgebreid vermeld is welke extra activiteiten 

en zelfwerkzaamheden i n 2012 verricht zijn 

 

OPENINGSTIJDEN EN CONTRIBUTIE 2012 

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 komend jaar worden gehandhaafd op het 

huidige prijspeil. Volgend jaar zullen de prijzen opnieuw bekeken worden aan 

de hand van de subsidietoekenning. 

 

 

Maart 2013 

AM van Rooij-Timmermans 

secretaris  

 

 


