
                                                                              
 

 

 

JAARVERSLAG 2015 
 

 

 

ALGEMEEN 

2015 is een goed jaar geweest voor het Baken. 

Wederom  hebben we diverse nieuwe machines en materialen aan kunnen 

schaffen, mede door sponsorgelden van derden. 

Ook zijn 2 computers op kantoor vervangen. De 2 overtollige computers zijn 

geplaatst op de computerafdeling.  

De ramen die door vandalisme begin december 2014 ingegooid zijn, zijn door 

de gemeente vervangen.  

De heer Vranckx zal daar verder op ingaan. 

 

BESTUUR  

De heer T. Hagebols      Voorzitter  

Mevrouw AM. van Rooij-Timmermans   Secretaris  

De heer F. van den Crommenacker   Penningmeester 

De heer P. Hakimpour     Bestuurslid 

De heer W. Vranckx     Bestuurslid  

De heer Th. van Lieshout    Bestuurslid  

De heer J. Verbakel     Bestuurslid  

 

VERGADERINGEN 

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2015. 

Op 12 januari, 2 februari, 2 maart, 13 april, 11 mei, 1 juni, 6 juli, 31 augustus, 5 

oktober, 2 november en 7 december. 

 

DEELNEMERS 

Op 1 januari 2015 waren bij Stadshobbycentrum het Baken  347 deelnemers 

geregistreerd. Op 31 december 2015 waren dat er 344. Een afname van 3. 

Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 192 vrouwen en 152 mannen. 39 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 2015 ons weer enkele leden ontvallen.  In onze gedachten en 

verhalen zullen deze personen voortleven. 
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In totaal nemen 372 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat 

van de 344 deelnemers 28 personen aan meerdere activiteiten deelnemen. 

De gemiddelde leeftijd van de leden is 66,3 jaar. 

 

BEHEER GEBOUW 

Het gebouw  wordt door meer instanties gebruikt.  

Heemkundekring Helmond huurt de zijvleugel. Maar huurt ook op donderdag de 

ruimte van het kantkloslokaal.  

De Modelspoorclub huurt de ruimte op de zolderverdieping. 

Verder houden kanarievereniging Helmonds Kleur en duivenclub de Telegraaf 

hier hun bijeenkomsten. Daarnaast heeft de ANBO (Algemene Bond voor 

Ouderen)  haar maandelijks vergaderingen in de bestuurskamer gehouden. 

Omdat het bestuur van de ANBO is opgestapt, is de huurovereenkomst per 1 

januari gestopt. 

 

BIJEENKOMSTEN 

De jaarvergadering vond plaats op 25 maart, op 28 oktober heeft de jaarlijkse 

feestavond voor de vrijwilligers plaatsgevonden en de eindejaarsbijeenkomst 

was op 22 december. 

Tijdens de feestavond was er een optreden van de Berry Wijnen, die les gaf in 

de Helmondse taal. Het was een geslaagd optreden. 

Ook de eindejaarsbijeenkomst was een succes met een optreden van het toneel 

en de samenzang. 

 

OPEN DAG 17 MEI 

Op zondag17 mei heeft het Baken een open dag gehouden in het kader van het 

30 jarig bestaan. 

De dag was een groot succes en werd druk bezocht. Ook onze huurders de 

Heemkundekring, de Modelspoorclub, de Kanarievereniging, de Postduivenclub 

en de ANBO deden er aan mee. 

De open dag werd geopend door wethouder Nathalie van de Zanden. 

Aan het einde van de middag was er een loterij, georganiseerd door de heer 

Verbakel en mevrouw van Rooij. Ook dat liep voortreffelijk. 

Voorafgaande aan de open dag hebben bovengenoemde personen een interview 

gehad met radio Omroep Helmond en op de dag zelf een interview met de 

televisie van Omroep Helmond. 

Hierdoor is in positieve zin weer meer bekendheid gegeven aan de activiteiten 

van het Baken. 

Afgesproken is om een keer in de twee jaar een open dag te houden. De 

eerstvolgende vindt dus plaats in 2017. 
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ACTIVITEITEN 

De deelnemers kunnen kiezen uit 15 verschillende hobby’s om te beoefenen. 

Bijgevoegd is een bijlage waarop uitgebreid vermeld is welke extra activiteiten 

en zelfwerkzaamheden in 2015 verricht zijn 

 

OPENINGSTIJDEN EN CONTRIBUTIE 2015 

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

De deelnemers betalen € 55,= contributie per jaar. De bedoeling is om dat 

bedrag per 1 mei 2016 te verhogen naar € 60,=, evenals de consumptieprijs. 

De consumptieprijs is nu € 0,90 en wordt per 1 mei € 1,00 per consumptie. 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden komt te vervallen. 

 

Maart 2015 

AM van Rooij-Timmermans 

secretaris  

 

 


