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Het jaar 2012 is door de VN uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Coöperatie. Juist in 
dit jaar hebben wij het eerste lustrum gevierd van onze coöperatie. Steeds vaker komt de 
coöperatie als organisatievorm in beeld om burger participatie te organiseren. Coöperatie 
Esbeek is op dit gebied een voorloper en daar hebben we in heel Nederland bekendheid 
mee opgebouwd. 
De belangrijkste opdracht van onze coöperatie blijft ervoor te zorgen dat er voldoende jonge 
mensen kunnen blijven wonen in het dorp, waardoor Esbeek een goede leeftijdsopbouw 
houdt. Het is dan ook plezierig om te constateren dat weer een tweede startersgroep bezig is 
met de voorbereiding met hun bouwactiviteiten in het nieuwe bestemmingsplan Leeuwerik III. 
Hopelijk houdt de gemeente vaart in de procedure om te zorgen dat de starters medio 2013 
met de bouw kunnen beginnen. 
Ook besteedt de coöperatie veel aandacht aan de zorg voor onze senioren. De werkgroep 
Zorg en Wonen is druk in overleg met de gemeente over de aanstelling van een 
dorpsmakelaar. Die kan eraan bijdragen dat de zorg en welzijn zo geregeld worden dat de 
ouderen zo lang mogelijk in Esbeek kunnen blijven wonen. 
Nu de verbouwing van Schuttershof achter de rug is, is er ruimte om te gaan nadenken over 
de herbestemming van de kerk. Nu de sluiting in 2013 een feit is, is het belangrijk dat er een 
goed plan komt voor een nieuwe passende, als het kan maatschappelijke, functie van de 
kerk. Hier zal veel energie in gestoken moeten worden, want een simpele oplossing is niet 
voor handen. Het lijkt me na het eerste lustrum een prachtige uitdaging om weer tot een 
nieuw succes te komen. 
  
Piet Verhoeven 
Voorzitter 
  

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. 
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 2015 

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

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

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

Bestuurslid Sjef Oerlemans Prins Hendriklaan 1a 013-5169322 mtsoerlemans@agroweb.nl 2014 

Bestuurslid Wiesje Pulles Lowerik 42 a 06-45358705 Wiesje.pulles@hotmail.com 2015 

Secretariaat  
(niet bestuurslid) 

Marian Paenen De Klapstaarten 26 013-5169516 cooperatie@esbeek.eu - 

Doelstelling en Werkwijze 
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Het bestuur met vlnr Wiesje Pulles,Piet Verhoeven, Sjef Oerlemans, Roel Hesselmans, Teun van Egmond, Han Bolijn. 

  

Organogram 
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Voor de leefbaarheid van ons dorp is een evenwichtige leeftijdsopbouw van de inwoners erg 
belangrijk. De gegevens van de leeftijdsopbouw van Esbeek worden door het bestuur van de 
coöperatie daarom jaarlijks opgevraagd en bekeken.  
Op 1 januari 2010 had Esbeek 1206 inwoners. Op 1 januari 2011 had Esbeek 1208 inwoners 
en op 1 januari 2012 waren er 1214 inwoners. Dit wil zeggen dat de bevolking van Esbeek 
de laatste 2 jaar heel licht gegroeid is. 
Ondanks dat er aan het totale inwoneraantal weinig veranderd is, is de leeftijdsopbouw van 
Esbeek in dezelfde periode wel veranderd. Één van de duidelijkste verschillen is het aantal 
kinderen van 0 tot 4 jaar. Begin 2010 waren dit er nog 67 tegenover 55 begin 2012.  
Verder is duidelijk te zien dat de groep inwoners tussen de 60 en 75 jaar in deze periode is 
gegroeid. Gezien de leeftijdsopbouw zal deze trend zich naar verwachting de komende jaren 
voortzetten. 
Om te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw in Esbeek is het belangrijk dat jongeren 
de kans krijgen om in Esbeek te blijven wonen. Hiermee wordt zowel de leeftijdscategorie 
tussen de 20 en 30 jaar als de categorie van 0 tot 4 jaar vergroot.  
Om te zorgen dat de groeiende groep ouderen in Esbeek kan blijven wonen is het belangrijk 
dat er in Esbeek passende zorg en woningen voor deze groep beschikbaar zijn.   
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Na de aankoop en de verbouwingen van Schuttershof in 2007, 2009 en 2010 met al die 
enthousiaste vrijwilligers was het op dit vlak rustig binnen Schuttershof. Terug kijkend op het 
eerste lustrum van Schuttershof kunnen we met z´n allen trost zijn op het prachtige resultaat  
maar vooral op de gezamenlijke aanpak. Ook blijkt dat de verbouwing hele mooie functionele 
ruimtes heeft opgeleverd voor allerlei activiteiten: feesten, uitvaarten, bijeenkomsten, 
vergaderingen, carnaval, toneelvoorstellingen, senioren activiteiten, liederentafel, schutterij, 
museum bezoek, boeken ruilen, spelletjes doen,voetbal kijken, bier drinken, gezellig kletsen, 
kortom elkaar ontmoeten. Dat was ook het doel van deze hele operatie. Samen met Harm 
Soetens, onze zelfstandige exploitant, geven we invulling aan deze formule. Het blijft 
natuurlijk passen en meten met de steeds toenemende activiteiten, maar tot nu toe is de 
formule zeer succesvol en vinden jong en oud en wat daar tussenin zit hun weg naar dit 
unieke Mooiste Coöperatieve Café. 
Het komende jaar zal energie gestoken worden in klein en groot onderhoud van het gebouw. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Eind 2009 is vanuit Coöperatie Esbeek het initiatief genomen om de behoefte voor een 
nieuw startersproject te peilen. Er bleek veel belangstelling te zijn voor een nieuw 
startersproject. Uit de belangstellenden is in het voorjaar van 2010 een nieuwe groep starters 
ontstaan.In oktober 2011 is door de initiatiefgroep ‘Bouwvereniging Esbeek’ officieel 
opgericht. De vereniging verwacht tussen de 10 en 15 starterswoningen te gaan bouwen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid voor niet-starters om zich aan te sluiten bij de vereniging en 
een andere soort woning mee te ontwikkelen. 
 
De gemeente Hilvarenbeek is bezig met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor de 
vereniging. Het nieuwe bestemmingsplan Leeuwerik III zal worden ontwikkeld aansluitend 
aan het eerdere startersproject in de richting van de Spaaneindsestraat. In het voorjaar van 
2012 zal coöperatie Esbeek samen met Bouwvereniging Esbeek en de gemeente 
Hilvarenbeek een informatieavond houden om de plannen voor het nieuwe bestemmingsplan 
te presenteren aan alle buurtbewoners en belangstellenden.Naar verwachting kan de 
vereniging rond de zomer van 2013 beginnen met bouwen.  
  

Schuttershof 

Starter en bestemmingsplan Leeuwerik III 
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Tussen de 30 en 40 ouderen maken iedere maandagmiddag gebruik van de huiskamer. De 
bijeenkomst start met het gezamenlijk drinken van een kopje koffie of thee. Al spoedig gaan 
de ouderen in groepjes uiteen. Een aantal gaat biljarten of koersballen. Er zijn ook ouderen 
die het gezellig vinden om met elkaar te kletsen of een kaartje te leggen. De middag verloopt 
in een zéér ontspannen en gemoedelijke sfeer. Naast het huiskamerbezoek wordt door de 
ouderen, menioren en senioren, op maandagmorgen, gesport. Daarnaast is er een keer per 
maand een liederentafel waar veelvuldig, ook door ouderen van buiten de kern Esbeek, 
gebruik van wordt gemaakt. Op donderdagochtend is er ook de gelegenheid om gezamenlijk 
koffie te drinken. In de huiskamer staat een boekenkast waar, door iedereen in het dorp, 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Een regelmatige aanvoer van nieuwe boeken zorgt 
voor een actuele vernieuwing van de boekenkast. Naast deze structurele activiteiten wordt 2 
á  3 keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een jaaropening 
en/of sluiting. Eind 2011 heeft, in het kader van een oriëntatie op langdurig zelfstandig in de 
eigen woning blijven wonen, een 60 tal ouderen het zogenaamde Smart-Home te Eindhoven 
bezocht. Samenvattend kan gesteld worden dat de huiskamer en de daaraan gekoppelde 
activiteiten zeker aan de behoefte van de Esbeekse ouderen tegemoet komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdagavond, 16 juni j.l. 2011 heeft een werkgroep getiteld ‘enquête’ het resultaat van 
hun inspanningen van de voorafgaande maanden aangeboden aan het bestuur van de 
coöperatie. Zij presenteerden een notitie waarin beschreven staat hoe de Esbeekse ouderen 
(55+) hebben gereageerd op de eerder verzonden vragenlijst (enquête). Er is bij 187 
adressen een vragenlijst in de brievenbus gestopt, waarvan er uiteindelijk 136 retour zijn 
gekomen. Dit is 73%, we mogen dus wel zeggen dat dit een uitzonderlijk goed resultaat is. 
Een van de meest belangrijke conclusies uit de enquête bleek dat 56% van de 
geënquêteerden graag, ook als het fysiek wat minder gaat, in Esbeek wil blijven wonen. De 
meesten daarvan, 66%, willen  het liefst in hun eigen woning, zonodig met aanpassingen, 
blijven wonen.  
Bij de beantwoording van de vragen omtrent welzijn blijkt dat alleen de 75+ers (15%) gebruik 
maken van de huiskamer. Alleen de ouderengymnastiek is een activiteit die door alle 
categorieën (55+, 65+ en 75+) bezocht wordt. Een ruime meerderheid vindt dat er voor hun 
leeftijdscategorie voldoende mogelijkheden zijn in Esbeek of directe omgeving (81%).  
  

Werkgroep Senioren 

Enquête Wonen Zorg & Welzijn 
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De werkgroep Zorg van Coöperatie Esbeek heeft de intentie om ondersteuning te bieden 
aan ouderen, zodat zij zo lang mogelijk thuis zelfstandig kunnen blijven wonen. Om dit te 
realiseren zijn we bezig om een dienst op te zetten die hulpvragers, vrijwilligers en 
professionals  aan elkaar verbindt en zoveel mogelijk de eigen sociale structuur van onze 
mensen kan benutten: een dorpsmakelaar. We beogen optimalisering van de 
zelfredzaamheid  en onderlinge hulp van de inwoners van Esbeek, waardoor het welzijn en 
het gevoel van welbevinden wordt verhoogd. Maar ook willen we bereiken dat vragen om 
hulp en dienstverlening zo veel als het mogelijk is met de beschikbare capaciteit en  
menskracht, expertise en vrijwillige hulpverlening, uit het eigen dorp beantwoord kunnen 
worden. Daarnaast zijn we ook aan het onderzoeken wat er mogelijk is met digitale en 
virtuele zorgnetwerken, bij de ouderen in hun eigen huis. Twee bovenstaande zaken zouden 
er voor kunnen zorgen dat de ouderen langer in ons dorp in hun eigen huis zouden kunnen 
blijven wonen. Echter is het waarschijnlijk dat voor sommigen zorg en hulp thuis 
ontoereikend zal zijn. De noodzakelijkheid en wenselijkheid van een kleinschalig ‘zorghuis’ 
wordt verder onderzocht.  
 
 
  

Werkgroep Zorg en Welzijn 
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Communicatiemiddelen 
Coöperatie Esbeek besteedt veel aandacht aan communicatie, zowel binnen als buiten het 
dorp. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de website www.esbeek.eu, die met ongeveer 300 
unieke bezoekers per dag goed bezocht wordt. Deze website, onder bezielende leiding van 
webmaster Astrid van Egmond, wordt ook door vele verenigingen en groepen gebruikt om 
hun berichten te verspreiden. Naast de berichtgeving op de website gebruikt de coöperatie 
ook het Kleppermenneke en af en toe worden er huis aan huis berichten bezorgd. Ook wordt 
er elk jaar een jaarverslag uitgegeven met daarin een toelichting van de belangrijkste 
activiteiten en de financiële verantwoording. Verder  ontvangt het bestuur veel groepen van 
buiten Esbeek en wordt zij vaak gevraagd elders het “Esbeekse model” toe te lichten. Zo 
waren er contacten met diverse gemeentes, dorpsraden, zuster coöperaties, provincie Noord 
Brabant en ook met groepen die advies vroegen hoe vergelijkbare lokale initiatieven vorm te 
geven.  
 
Rural Alliances 
Omdat Coöperatie Esbeek een voorloper is op het gebied van het vorm geven van 
burgeremancipatie zijn we terecht gekomen in het Europees project Rural Alliances 
(www.rural-alliances.eu) waar we fungeren als “best practise”. Dit drie jaar durende 
Europees project heeft als doel ondernemers en gemeenschappen bij elkaar te brengen om 
kennis uit te wisselen en om van elkaar te leren. Het project is gericht op een nieuwe 
dynamiek op het platteland, om te komen tot betere en modernere voorzieningen. Het project 
wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het 
programma InterregIV. Het project telt totaal 12 partners uit  Nederland, Engeland, Wales, 
België, Duitsland en Frankrijk. Binnen Nederland vormen wij een onderdeel van Streekhuis 
Kempenland samen met Zorgcoöperatie Hoogeloon. Wij brengen als goed voorbeeld in onze 
activiteiten op gebied van: Zorg voor senioren, Multifunctionele accommodatie en Oprichting 
energiecoöperatie. Cindy Rokven verzorgt voor dit project de administratie i.s.m. Streekhuis 
Kempenland. 
 

 

  

Communicatie en PR 

http://www.esbeek.eu/
http://www.rural-alliances.eu/
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Het bestuur van Coöperatie Esbeek heeft in 2010 het initiatief genomen om te komen tot de 
oprichting van een lokale energiecoöperatie. Aanvankelijk was het de bedoeling om de 
eerste fase te beperken tot Esbeek. Het doel hierbij was om naast de productie en distributie 
van lokale energie ook winst te maken om dit geld vervolgens binnen Esbeek aan te wenden 
voor projecten op het gebied van leefbaarheid. Er is in 2011 besloten, i.v.m. de haalbaarheid 
,om de nieuwe coöperatie meteen vanaf de start gemeente breed op te zetten. Vanuit het 
bestuur van Coöperatie Esbeek is een initiatiefgroep gevormd die de oprichting voorbereidt. 
De initiatiefgroep bestaat uit de volgende personen: John Horrevorts (voorzitter), Joyce de 
Graaf (secretariaat), Roel Hesselmans, Thijs Kiemeneij, Leo Kock en Piet Verhoeven. Begin 
2012 heeft in de Gouden Carolus in Hilvarenbeek de eerste grote  bijeenkomst plaats 
gevonden voor de werving van vrijwilligers. Er zijn een aantal werkgroepen gevormd, 
bestaande uit ongeveer 40 vrijwilligers, die de definitieve start van Coöperatie Hilverstroom 
en Gas u.a. gaan organiseren.  
 
 
 
 
 
  

Oprichting Energiecoöperatie Hilverstroom en Gas 
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Op deze pagina  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie 
Esbeek u.a. uit het financieel rapport 2011, uitgebracht door registeraccountant 
Leermakers te Hilvarenbeek. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
(na winstbestemming)
 

ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 
   
Vaste activa   
Materiële vaste activa   
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 883.846 895.341 
Inventaris 12.312 13.962 
 896.158 909.303 
   
Vlottende activa   
Vorderingen   
Overige belastingen en premies sociale 

 
- 5.002 

Overlopende activa 26.669 32.450 
 26.669 37.452 
   
Liquide middelen 103.642 107.479 
   
 1.026.469 1.054.234 
 

PASSIVA   
    
Eigen vermogen     
Ledencertificaten 254.900  261.900 
Overige reserves 264.395  250.753 
 519.295 512.653 
   
Langlopende schulden   
Schulden aan kredietinstellingen 489.000 501.000 
      
Kortlopende schulden     
Vennootschapsbelasting 3.794 4.776 
Overige belastingen en premies sociale 

  
1.161  -  

Overlopende passiva 13.219 35.805 
  18.174 40.581 
   
   
 1.026.469 1.054.234 
 

 

  
 

Financieel overzicht 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011 

 
  2011      2010 
      
Netto-omzet  71.565   70.699  
Overige bedrijfsopbrengsten  13.384   31.803 
Brutomarge  84.949   102.502 

 
     
Kosten     
Afschrijvingen materiële vaste activa 21.086   20.182   
Huisvestingskosten  9.167    17.703   
Kantoorkosten 1.848   1.406   
Verkoopkosten 9.267   15.654   
Algemene kosten 3.118  6.435  
  44.486  61.380 
Bedrijfsresultaat  40.463  41.122 
     
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.623  1.340  
Rentelasten en soortgelijke kosten -25.410  -25.643  
Financiële baten en lasten  -23.787  -24.303 
     
Resultaat uit gewone      
Bedrijfsuitoefening voor belastingen  16.676  16.819 
Belastingen resultaat uit gewone     
bedrijfsuitoefening  -3.660  -4.776 
     
Resultaat na belastingen  13.016  12.043 
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