JAARVERSLAG 2018
ALGEMEEN
Ook in 2018 hebben we weer diverse machines en materialen aan kunnen
schaffen, mede door sponsorgelden van derden.
De heer Verbakel zal daar verder op ingaan.
BESTUUR
Het bestuur heeft enige wijzigingen ondergaan. De heren van Lieshout en
Vranckx zijn afgetreden. Mevrouw van Oort is benoemd als tweede
penningmeester
De heer T. Hagebols
Mevrouw AM. van Rooij-Timmermans
De heer F. van den Crommenacker
De heer P. Hakimpour
De heer J. Verbakel
Mevrouw A. van Oort
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Voorzitter
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VERGADERINGEN
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd in 2018.
Op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 10 september, 1
oktober, 5 november en 3 december.
DEELNEMERS
Op 1 januari 2018 waren bij Stadshobbycentrum het Baken 338 deelnemers
geregistreerd. Op 31 december 2018 waren dat er 315. Een afname van 23. Dat
is meer dan de afgelopen jaren. Dat heeft er mee te maken dat veel oudere leden
afgehaakt zijn
Uitgesplitst naar geslacht zijn dat 181 vrouwen en 134 mannen. 45 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 2018 ons weer enkele leden ontvallen. In onze gedachten en
verhalen zullen deze personen voortleven.

In totaal nemen 327 personen deel aan de diverse activiteiten, dat wil zeggen dat
van de 315 deelnemers 12 personen aan meerdere activiteiten deelnemen. De
gemiddelde leeftijd van de leden is 67,4 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 27 maart.
Op 8 november heeft de jaarlijkse feestavond voor de vrijwilligers
plaatsgevonden. De avond werd opgeluisterd door het duo Harrie en Lenny, en
ook ons lid, de heer Willy van Kilsdonk, heeft enkele liederen ten gehore heeft
gebracht. Het was een geslaagde avond
De eindejaarsbijeenkomst was op woensdag 19 december en werd druk bezocht.
Het was een succes met een optreden van het toneel en de samenzang.
ACTIVITEITEN
De deelnemers kunnen kiezen uit 16 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 blijven in 2018 onveranderd.

Maart 2019
AM van Rooij-Timmermans, secretaris

