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In 2009 heeft onze coöperatie, Esbeek nadrukkelijk op de kaart gezet. Door het deelnemen aan en het 
winnen van de Brabantse Dorpen Derby hebben we zeer veel publiciteit gekregen voor onze 
activiteiten op het gebied van leefbaarheid.  Door de samenwerking tussen meerdere groepen: 
Vrienden van Schotel, Werkgroep Heemkunde, Werkgroep Senioren,  Basisschool De Wingerd en 
Coöperatie Esbeek en met de inzet van ruim tachtig vrijwilligers kon uiteindelijk de huiskamer/museum 
gerealiseerd worden. Met deze activiteit hadden we een perfecte etalage om aan de buitenwereld te 
tonen hoe Esbeek letterlijk timmert aan haar leefbaarheid. Ook de deelname aan de landelijke 
Dorpsvernieuwingsprijs heeft de nodige publiciteit opgeleverd. De coöperatie wordt dan ook nog 
steeds door gemeentebesturen en dorpsraden uitgenodigd om haar verhaal te vertellen. Het 
belangrijkste van al deze publiciteit is dat de inwoners van Esbeek nog trotser zijn geworden op hun 
dorp. Dat zie je zeker bij de groep senioren die elkaar steeds frequenter ontmoeten in de huiskamer. 
Het afgelopen jaar kwam het starters project tot afronding. Hiermee blijft een belangrijke leeftijdsgroep 
in ons dorp. We zijn ondertussen de grens van 1200 inwoners gepasseerd. Verheugend is dat een 
volgende groep starters zich reeds heeft aangediend. Het bestuur van de coöperatie zal zich samen 
met de gemeente inspannen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan om bouwen voor deze 
groep mogelijk te maken. Ook is verheugend te constateren dat meerdere medioren en senioren te 
kennen hebben gegeven graag in Esbeek oud te willen worden en daarvoor plannen willen maken 
voor levensloopbestendige woningen. Het mogelijk maken van wonen voor jongeren en ouderen is 
dan ook de belangrijkste opdracht voor de coöperatie in de komende jaren. 
In 2009 is nadrukkelijk nagedacht over de toekomst van Den Hondsbosch. De komende tijd zal 
moeten blijken wat de mogelijkheden zijn voor een multifunctionele accommodatie.  
Verder is het goed te vermelden dat door de nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein, er extra 
bedrijvigheid komt in Esbeek hetgeen ook zal bijdragen aan de leefbaarheid. 
Op zijn plaats is tenslotte te vermelden dat Riky Hutten het bestuur gaat verlaten. Wij zijn haar veel 
dank verschuldigd voor de uitstekende wijze waarop zij de administratie en het financieel beheer van 
onze coöperatie de afgelopen jaren heeft verzorgd. 
 
Piet Verhoeven 
Voorzitter Bestuur               

Voorwoord 
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Doelstelling en Werkwijze  
* De doelstelling van de coöperatie is dat Esbeek een gezellig actief dorp blijft met goede 
voorzieningen voor jong en oud. 
* De coöperatie heeft een deel van de taak van Esbeeks Belang overgenomen. Esbeeks Belang zal 
zich als Werkgroep Buurtbelang Esbeek toeleggen op het vertegenwoordigen van de buurtschappen.  
* De coöperatie stemt haar activiteiten nauw af met alle verenigingen en instellingen binnen Esbeek.  
* Inwoners van Esbeek of personen met een aantoonbare band met Esbeek kunnen lid worden van de 
coöperatie en hebben daarmee stemrecht. Minderjarige inwoners kunnen ook lid worden met 
instemming van een van de ouders. Minderjarigen onder de zestien jaar hebben geen stemrecht. In 
eerste instantie wordt er geen contributie geheven, tenzij de algemene vergadering (ALV) anders 
beslist. 
* Bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen buitengewoon lid worden. Zij hebben geen stemrecht. 
* Leden en buitengewone leden dragen geen aansprakelijkheid binnen de coöperatie. 
* Het bestuur wordt gekozen door de leden in de ALV en legt hier ook verantwoording aan af. De ALV 
is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. 
* Voor het aangaan van belangrijke overeenkomsten heeft het bestuur van de coöperatie de 
toestemming nodig van de ALV. 
* De leden van de coöperatie kunnen aandelen (certificaten) Schuttershof kopen. De waarde van de 
certificaten bedraagt 200, 500, 1000, 2000 of 5000 euro. Voor aandelen van 1000 euro en meer wordt 
een jaarlijkse rente van 3% betaald. De certificaten hebben het karakter van risicodragend kapitaal 
van de coöperatie. Meerdere certificaten vergroten niet het stemrecht. Ieder lid heeft één stem. 
 
Bestuursbeleid 
Het bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse organisatorische werkzaamheden. Daarnaast werkt zij 
aan zaken met een meer beleidsmatig karakter, vooral gericht op de lange termijn. Voor belangrijke 
initiatieven stelt zij in samenspraak met direct betrokkenen een werkgroep in. Met elke werkgroep 
worden afspraken gemaakt over haar taak en verantwoordelijkheden. Om het beleid voor de toekomst 
uit te zetten is een beleidsschets 2009-2013 opgesteld. Dit stuk borduurt voort op het plan: Esbeek 
2030. De beleidsschets kunt u vinden op de website: www.esbeek.eu. Omdat beleid rond leefbaarheid 
vaak directe samenwerking vergt met de gemeente, stemt het bestuur de beleidspunten regelmatig af 
met B en W van de gemeente Hilvarenbeek. Ook vindt op dit punt overleg plaats met de 
belangenorganen van de andere kleine kernen van de gemeente Hilvarenbeek. 
 
Samenstelling bestuur 
 

Functie Naam Adres Telefoon E-mail adres Rooster van 
aftreden 

Voorzitter Piet Verhoeven Groenstraat 2 013-5169269 p.verhoeven@hasdb.nl 2011 

Secretaris / 
Penningmeester 

Riky Hutten Esbeekseweg 10 013-5196044 hhutten@xs4all.nl 2010 

Bestuurslid Han Bolijn Prins Hendriklaan 1 013-5169207 hanbolijn@hotmail.com 2012 

Bestuurslid Teun van Egmond Dorpsstraat 6 013-5169533 tvegmond@planet.nl 2012 

Bestuurslid Roel Hesselmans Westerwijk 13 013-5044323 Roelhesselmans@hetnet.nl 2013 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Prins Hendriklaan 1a 013-5169322 mtsoerlemans@agroweb.nl 2010 

 

 
 
 
 

Doelstelling en werkwijze 
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Organisatie 
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Een evenwichtige leeftijdsopbouw van de inwoners is één van de belangrijkste pijlers van de 
leefbaarheid van ons dorp. In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van Esbeek weergegeven 
van 2000 tot 2010 met een prognose tot 2030. Uitgangspunt bij de prognose is dat er binnen korte 
termijn een nieuw project voor bouwen voor jongeren tot stand komt. 
De groep die nu in de leeftijd van 10 tot 19 jaar zit is groot. Als deze groep de mogelijkheid krijgt om in 
Esbeek te bouwen en te blijven wonen dan is de leeftijdsopbouw en het verenigingsleven voor de 
komende 20 jaar gewaarborgd.  
Over slechts 5 jaar is het aantal inwoners van 70 + van 78 nu verder doorgegroeid naar ongeveer 124 
personen. Daarmee is deze groep in 10 jaar tijd, in 2005 nog 36 personen extreem snel gegroeid.  
 
Voor de coöperatie is het daarom van belang om ervoor te zorgen dat de jeugd de kans krijgt om in 
Esbeek te blijven wonen. Ook zal het woningaanbod moeten worden aangepast aan de sterk 
groeiende groep senioren. Hierbij verdient ook de zorg in Esbeek extra aandacht.   
 

 
 

Eind 2009 is vanuit de coöperatie het initiatief genomen om de behoefte voor een nieuw 
startersproject te peilen. Hiervoor is eind december een informatieavond voor nieuwe starters belegd. 
Er bleek veel belangstelling te zijn voor een nieuw startersproject. De coöperatie zal in het voorjaar 
van 2010 samen met de groep nieuwe starters dit project verder opzetten.    
 

Leeftijdsopbouw 

Nieuw startersproject 
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In 2009 is er hard gewerkt aan de verbouwing van het pannenkoekenhuis tot huiskamer/museum. 
Meer dan 80 vrijwilligers en bedrijven waren betrokken bij de rigoureuze verbouwing. Op 15 mei 2009 
vond onder grote belangstelling de opening plaats. 
De realisatie van de huiskamer/museum was ook het project waarmee Esbeek deelnam aan de 
Brabantse Dorpenderby en die Esbeek uiteindelijk ook de winst bezorgde. 
Door de samenwerking van meerdere groepen: Werkgroep Senioren, Basisschool De Wingerd, 
Werkgroep Heemkunde Esbeek, Stichting Vrienden van Andreas Schotel en Coöperatie Esbeek en de 
vele vrijwilligers als achterban, kon Esbeek aan de buitenwereld laten zien waar we goed in zijn. De 
tegel die in de vloer van de huiskamer is aangebracht zegt alles over de totstandkoming van deze 
verbouwing en inrichting: Esbeek regelt het!! 
Het belangrijkste resultaat is dat er een ruimte is gecreëerd waar mensen graag willen zijn. De 
ouderen zien het als hun nieuwe home, maar ook jongeren maken graag gebruik van deze ruimte. 
Bezoekers zijn vol lof over de sfeer van de ruimte en de unieke wijze waarop ze met de lokale 
cultuurhistorie van Esbeek kennis kunnen maken. 

In 2009 is veel energie gestoken in de planvorming voor de toekomst van Den Hondsbosch. Door de 
commissie ScoopE is een inventarisatie gemaakt van de behoeften voor een multifunctionele 
sportaccommodatie. Zij heeft hierover aan de direct betrokken partijen haar bevindingen 
gerapporteerd. De aanbeveling was om op Den Hondsbosch tot nieuwbouw te komen en dit te 
combineren met een nieuwe school. Hierover is vervolgens door het bestuur van de coöperatie 
overleg gevoerd met het gemeentebestuur. De wethouders meldden dat nieuwbouw van de 
basisschool de eerste tien jaar niet aan de orde is. Toch is het onderzoek naar de haalbaarheid van 
een multifunctionele accommodatie voortgezet. Bart Heuvel uit Hilvarenbeek is gevraagd om ons, als 
vrijwilliger, hierbij te adviseren. Op dit moment wordt overleg gepleegd met het kerkbestuur dat 
eigenaar van de grond is. In samenspraak met de gemeente is aan het stedenbouwkundig bureau 
Urban Jazz opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ruimtelijke verkenning voor de mogelijke 
nieuwbouw. 

Huiskamer / Museum 

Toekomst Sportpark Den Hondsbosch 
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Verslag vanuit de werkgroep senioren: 
 
Samenstelling 
De werkgroep senioren omvat zes personen: Piet Smolders, Kees Smolders, Frans van Avendonk, 
Lambert Verhoeven, Egbert Stellinga en Chris Way. Egbert Stellinga heeft  een adviserende functie  in 
de Werkgroep Zorg. Lambert Verhoeven, Egbert Stellinga en Chris Way denken ook mee in de 
Werkgroep Bouwen voor Ouderen. 
De Werkgroep Senioren is in 2009 8 maal bij elkaar geweest. 
Activiteiten 
In januari werd het jaar geopend met een dialezing, verzorgd door de heer van Limpt.  
Op 18 mei werd de nieuwe huiskamer feestelijk geopend. De deelnemers van de huiskamer werden 
van huis op gehaald met de huifkar en ook weer thuis gebracht. 
Elke maandagmiddag is er een inloopmiddag (uitgezonderd de feestdagen) waar een gastheer/vrouw 
aanwezig is. Op deze middag wordt er gepraat, gejokerd, gerikt, gebiljart, gepuzzeld en wordt er 
koersbal gespeeld. Het aantal deelnemers op deze middag is altijd zo rond de veertig personen. 
Ook is er een computercursus geweest waar 22 personen aan deel hebben genomen. 
De organisatie hiervan was in handen van Kees Smolders en Frans van Avendonk. 
Vanaf oktober is er een liederentafel op de eerste maandagavond van de maand. Het aantal 
deelnemers varieert tussen de 40 en 25 enthousiaste zangers. 
Er zijn een paar hobbymiddagen geweest in 2009. 
In de huiskamer is een boekenkast geplaatst waar iedereen een boek kan lenen. De boeken zijn 
voorzien van een sticker van de huiskamer. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de boeken. 
Frans van Avendonk onderhoudt de boekenkast. 
Vanaf december is er ook een inloop koffieochtend op de donderdagmorgen vanaf 10 uur. 
Het jaar is op dinsdag  29 december feestelijk afgesloten met een stamppottenbuffet. 
In het voorjaar heeft de werkgroep een oriënterend bezoek aan Helenaveen gebracht. 
En in het najaar aan Elsendorp en Genderen, waarbij ook de bezoekers van de huiskamer aanwezig 
waren. 

Werkgroep senioren 



    

8

In het jaar 2009 is bekeken of de ingeslagen weg, het ontwikkelen van woonzorgplaatsen  in Esbeek 
voor mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking, verder gerealiseerd kon worden. In het 
overleg zitten naast de gemeente ook vertegenwoordigers van Thebe, Amarant , Stromenland en de 
Coöperatie Esbeek. 
 
Vanaf 1 januari 2009 is echter een aantal zaken wezenlijk veranderd. Het budget door het Rijk 
beschikbaar voor dergelijke woonzorgwoningen werd verminderd. Tegelijkertijd nam de behoefte van 
Amarant voor 6 woonplekken af, door plaatsingen elders. In Esbeek is zeker nu en in de nabije 
toekomst geen behoefte aan zorgplaatsen voor mensen met een psychogeriatrische zorgvraag. Als 
alternatief wordt gedacht aan het realiseren van zorgwoningen. Deze woonvorm kan worden 
vergeleken met aanleunwoningen, zelfstandig wonen, levensloopgeschikt en met gebruik van veel 
voorzieningen zoals domotica en personenalarmering. Ook zorg op afroep en op afspraak valt binnen 
deze mogelijkheden. 
 
De centrale vraag is echter: wat willen de oudere Esbeekse bewoners zelf? 
 
Om op deze vraag een antwoord te vinden is in het najaar 2009, samen met de ouderen 
(huiskamerbezoekers) een bezoek gebracht aan twee woonsituaties voor ouderen, Elsendorp en 
Genderen. Tijdens een evaluatie, na deze bezoeken, spraken de ouderen hun voorkeur uit voor het 
realiseren van zorgvoorzieningen in Esbeek, vergelijkbaar met die in Elsendorp. In 2010 zal verder 
gewerkt worden aan de realisatie daarvan. 

 
 

Begin 2010 is er een informatieavond geweest over de mogelijkheden om tot op hoge leeftijd in 
Esbeek te kunnen blijven wonen. Vele medioren en senioren hebben naar aanleiding hiervan te 
kennen gegeven belangstelling te hebben voor een levensloopbestendige woning in Esbeek. De 
coöperatie zal met de belangstellenden plannen maken voor de realisatie van deze woningen. 
Gekeken wordt naar huur en bouwen in eigen beheer.  

Ontwikkelingen van zorg in Esbeek 

Blijven wonen in Esbeek 
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Communicatiemiddelen 
De coöperatie Esbeek heeft verschillende communicatiemiddelen ter beschikking om haar leden te 
informeren. De website www.esbeek.eu wordt met ruim 250 unieke bezoekers per dag zeer goed 
bezocht. Naast de berichtgeving op de website gebruikt de coöperatie ook het Kleppermenneke voor 
het verspreiden van het coöperatie nieuws. Speciale uitnodigingen en aankondigingen worden huis 
aan huis verspreid. Elk jaar wordt door coöperatie Esbeek een jaarverslag uitgegeven waarin zij laat 
zien waar zij het afgelopen jaar aan heeft gewerkt en welke resultaten er zijn behaald.  
Voor specifieke projecten zoals woningbouw en zorg worden bijeenkomsten georganiseerd om 
belangstellenden te informeren en te zien welke behoeftes zij hebben.      
 
Brabantse Dorpen Derby 
In het voorjaar van 2009 was heel Esbeek in de ban van de Brabantse Dorpen Derby. Esbeek werd 
samen met 9 andere Brabantse dorpen door de provincie in de schijnwerpers gezet.  
Het project waarmee Esbeek deelnam aan de dorpenderby was de dorpshuiskamer, die toen nog in 
aanbouw was. Door deelname kreeg het huiskamerproject in Esbeek veel publiciteit, onder andere 
door de uitzendingen op Omroep Brabant tv. 
Tijdens deze wedstrijd hielp het hele dorp mee om zoveel mogelijk internet stemmen te verzamelen 
voor het Esbeekse project. In de familie, op het werk, op de camping, tijdens wandeltochten en 
evenementen, overal werden stemmen verzameld. Tijdens de finale op 13 juni bleek Esbeek met 
ongeveer 5000, de meeste internetstemmen te hebben verzameld.  
De finaledag was het hoogtepunt van de dorpenderby. Esbeek had alles gedaan wat binnen haar 
mogelijkheden lag om te kunnen winnen. ’s Ochtends reed er nog een geluidswagen door het dorp om 
iedereen voor de laatste keer te mobiliseren. ’s Middags vertrok de bus met 40 Esbeekse 
vertegenwoordigers naar Wouw, voor de finale. De achtergebleven Esbekenaren steunden Esbeek 
samen met hun vriendengroep in de kroeg of vanuit thuis. De spanning tijdens de finale live op 
Omroep Brabant liep hoog op. Esbeek kwam door de internet stemmen en het oordeel van de Jury bij 
de laatste 3 dorpen. Uiteindelijk wist Esbeek met 18.000 SMS stemmen in 20 minuten de Brabantse 
Dorpen Derby overtuigend te winnen. Het hele dorp kwam die avond bij elkaar in Schuttershof om de 
overwinning te vieren met een geweldig feest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esbeek als voorbeeld voor andere dorpen 
Mede door de overwinning in de dorpenderby kreeg Esbeek bekendheid in heel Brabant. Na de 
dorpenderby hebben we dan ook al vele groepen mensen ontvangen in de dorpshuiskamer die 
geïnteresseerd zijn in het Esbeekse verhaal van de coöperatie, Schuttershof en de dorpshuiskamer. 
Dit zijn onder meer dorpsraden, gemeentebesturen en fracties van politieke partijen. Ook wordt het 
bestuur van de coöperatie regelmatig uitgenodigd om te komen vertellen over de Esbeekse aanpak 
van de leefbaarheid.   

Communicatie en Pr 



    

10

 

Op deze pagina's treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van 

de Coöperatie Esbeek u.a. uit het financieel rapport 2009, uitgebracht door 

registeraccountant Leermakers te Hilvarenbeek.   

       

BALANS PER 31 DECEMBER 2009    

(vòòr winstbestemming)     

     31-12-2009 31-12-2008 

ACTIVA       

       

Vaste activa      

Materiële vaste activa     

Bedrijfsgebouwen en -terreinen    €        914.698   €     922.480  

Inventaris      €          14.787   €       15.612  

      €        929.485   €     938.092  

       

Vlottende activa      

Vorderingen      

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  €                 -     €            669  

Overlopende activa     €            1.266   €            101  

      €            1.266   €            770  

       

Liquide middelen     €        102.109   €       53.282  

      ____________                           ____________  

      €     1.032.860   €     992.144  

         

       

       

PASSIVA       

Eigen vermogen      

Ledencertificaten     €        262.100   €     259.900  

Overige reserves     €        200.743   €     156.095  

Reserve niet verdeeld resultaat    €          37.967   €       44.648  

      €        500.810   €     460.643  

       

Langlopende schulden     

Schulden aan kredietinstellingen    €        513.000   €     525.000  

       

Kortlopende schulden     

Vennootschapsbelasting  €            4.228  €             -    

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen  €            1.283   €             -    

Overlopende passiva     €          13.539   €         6.501  

      €          19.050   €         6.501  

      ____________   ___________  

      €     1.032.860   €     992.144  

       

Financiën 
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Coöperatie Esbeek U.A. te Esbeek      

         

         

         

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2009     

         

     2009  2008  

     __________________ ____________________ 

         

         

Netto-omzet      €   69.112    €     56.944  

Overige bedrijfsopbrengsten     €   60.542    €     52.600  

Brutomarge      € 129.654    €   109.544  

         

         

         

         

Kosten         

Afschrijvingen     €  20.068    €    19.528   

Huisvestingskosten     €  18.422    €      9.096   

Kantoorkosten     €   1.589    €      1.589   

Verkoopkosten     €  18.416    €      2.545   

Algemene kosten     €   2.699    €      3.035   

       €   61.194    €     35.793  

         

         

Bedrijfsresultaat      €   68.460    €     73.751  

         

         

         

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten   €      473    €      2.066   

Rentelasten en soortgelijke kosten   €  26.738-   €    31.169-  

Financiële baten en lasten     €   26.265-   €     29.103- 

         

         

         

Resultaat uit gewone        

bedrijfsuitoefening voor belastingen    €   42.195    €     44.648  

         

Belastingen resultaat uit gewone       

bedrijfsuitoefening      €     4.228    -      €         __  -   

         

Resultaat na belastingen     €   37.967    €     44.648  

           

 

Financiën 
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