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In 2012 vierde onze coöperatie haar eerste lustrum. Overal om ons heen worden op dit 

moment soortgelijke coöperaties opgericht, gericht op leefbaarheid, duurzame energie, 

glasvezel enz.. We zijn hierin voorloper en dat willen we ook graag blijven. Ook afgelopen 

jaar is er weer actief gewerkt aan de vier speerpunten van onze vereniging: bouwen voor 

jongeren, centrale ontmoeting in Schuttershof, zorg voor ouderen en accommodatie voor 

school/sport. Het laatste punt is door de sluiting van onze kerk zeer actueel en heeft de 

komende tijd veel aandacht nodig. Hier ligt voor ons allen een grote uitdaging. Het bouwen 

voor de starters is ook hoogst actueel nu de tweede starters vereniging druk bezig is met de 

voorbereiding van de bouw van hun huizen. Gezien het belang voor de toekomst kunnen we 

de aanleg van glasvezel als nieuw speerpunt toevoegen. 

In dit jaarverslag kunt u m.b.t. de verschillende activiteiten in het kort lezen wat er het 

afgelopen jaar zoal gebeurd is en vindt u ook de financiële cijfers over 2012. 

Het is heel plezierig dat er in Nederland, maar ook daarbuiten, heel veel belangstelling is 

voor hetgeen wij doen in Esbeek. We helpen allerlei initiatieven door onze ervaringen met 

hen te delen. Vele dorpsraden, gemeentebesturen, initiatiefgroepen zijn op bij ons op bezoek 

geweest en aan meerdere symposia en congressen hebben wij onze bijdrage geleverd. 

Vaak leren we daar ook zelf weer van. 

Per 1 januari 2013 heeft Harm Soetens als huurder van Schuttershof het stokje 

overgedragen aan Gerrit en Ellen van Gerven. Harm bedankt voor de dingen die je samen 

met ons de afgelopen jaren in Schuttershof hebt opgebouwd. 

Onze coöperatie is een organisatie van vrijwilligers. Ik bedank dan ook al deze mensen voor 

hun geweldige inzet. We doen dat allemaal met als doel dat Esbeek ook in de toekomst een 

mooi actief dorp zal blijven. 

 

Piet Verhoeven 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

Foto bestuur 
 

 

Het bestuur  

Gehurkt: Piet Verhoeven en Wiesje Pulles.  

Staand: v.l.n.r. Teun van Egmond, Han Bolijn, Sjef 

Oerlemans en Roel Hesselmans 

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. 

 

 

 

 

 

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 06-57571240 hanbolijn@hotmail.com 2016 

Bestuurslid Teun van Egmond Dorpsstraat 6 013-5169533 tvegmond@planet.nl 2016 

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

Doelstelling en Werkwijze 
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De leeftijdsopbouw van de inwoners van 

Esbeek is erg belangrijk voor de leefbaarheid 

van ons dorp. Daarom worden de gegevens 

van de leeftijdsopbouw jaarlijks door het 

bestuur van Coöperatie Esbeek opgevraagd 

en geanalyseerd.   

Op 1 januari 2013 had Esbeek 1210 inwoners, 

tegenover 1206 op 1 januari 2010. Het aantal 

inwoners is de laatste jaren dus nauwelijks 

gewijzigd. De leeftijdsopbouw daarentegen laat 

wel belangrijke verschillen zien.   

Het aantal 70+ers bijvoorbeeld is de afgelopen 

jaren elk jaar groter geworden. Deze groep is 

gegroeid van 89 in 2010 tot 115 in 2013. Gezien de leeftijdsopbouw zal deze trend zich de 

komende jaren waarschijnlijk voortzetten. Opvallend is dat is ook dat het afgelopen jaar het 

aantal 80+ers sterk is gestegen van 14 naar 22 personen.  

Een belangrijke groep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze groep daalde de afgelopen jaren 

van 67 in 2010 tot 55 begin 2012. Begin 2013 waren er 57 kinderen in deze categorie. Deze 

stop van de daling wordt veroorzaakt door de 13 0-jarigen die er in 2012 bij zijn gekomen.   

De groep 20 – 40 jarigen in Esbeek is al jaren relatief klein, maar blijft wel stabiel. Dit heeft 

waarschijnlijk ook te maken met de hoeveelheid betaalbare woningen die voor jonge 

gezinnen beschikbaar zijn. Wellicht dat de nieuwe woningen in Leeuwerik III hier een 

positieve bijdrage aan kunnen leveren.  

Om te zorgen dat de sterk groeiende groep ouderen in Esbeek kan blijven wonen is het 

belangrijk dat er in Esbeek passende zorg en woningen voor deze groep beschikbaar zijn.   

 

Leeftijdsopbouw Esbeek 2010 - 2013
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In mei 2013 werd het bestemmingsplan Leeuwerik III ongewijzigd vastgesteld door de 
gemeenteraad. Het nieuwe bestemmingsplan is gemaakt door de gemeente Hilvarenbeek in 
samenspraak met Bouwvereniging Esbeek en Coöperatie Esbeek. In het plan is ruimte voor 
c.a. 28 woningen. Met de realisatie van dit plan kan er de komende jaren weer gebouwd 
worden in Esbeek. 
In het najaar van 2013 zal de gemeente Hilvarenbeek het gebied bouwrijp maken. De 
groenstrook die tussen de Leeuwerik II en de nieuwe woningen in komt te liggen zal in 
overleg met beide buurten worden ingericht.  

 

Bouwvereniging 
Esbeek is in het 
voorjaar van 2013 
begonnen met het 
ontwerp van haar 
woningen. Het 
voorlopig ontwerp is 
inmiddels vastgesteld. 
De vereniging 
verwacht aan het 
einde van 2013 te 
kunnen beginnen met 
de bouw van 13 
woningen.  
 
 
 
 

 
 

 

Na 

 
Ook het afgelopen jaar stond Schuttershof weer letterlijk centraal in Esbeek. Als centrale 

ontmoetingsplaats voor allerlei activiteiten blijkt Schutterhof een bindend element in ons 

dorp. Ook vele externe bezoekers hebben we ontvangen en uitgelegd  hoe de constructie in 

elkaar zit. Steeds weer zijn mensen hiervan onder de indruk. Per 1 januari 2013 is het 

beheer overgegaan naar een nieuwe uitbater: Gerrit en Ellen van Gerven. Tijdens een zeer 

druk bezochte en uiterst geslaagde feestavond vond de officiële overdracht van Harm 

Soetens naar Gerrit en Ellen van Gerven plaats. Harm heeft in de pioniersfase van de 

coöperatie, waarin een drietal grote verbouwingen van Schuttershof plaats vonden, zich zeer 

verdienstelijk gemaakt voor de Esbeekse gemeenschap. Daarvoor willen we hem van harte 

bedanken. 

 

 

Starters en bestemmingsplan Leeuwerik III 

Schuttershof 
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De werkgroep Zorg en Welzijn heeft zich ten doel gesteld om de 

mogelijkheden voor Esbekenaren om in hun eigen omgeving, liefst 

zelfstandig, oud te worden te vergroten. Een belangrijke stap werd gezet 

door het aanstellen van de Dorpsondersteuner, in de persoon van 

Miriam Hooijer. De dorpsondersteuner werkt als een schakel tussen 

mensen met een vraag (op het gebied van welzijn, zorg of wonen) en 

mensen die hierin iets te bieden hebben, zoals familieleden, buren, 

kennissen, dorpsbewoners en later professionele zorg. Miriam heeft 

inmiddels kennis gemaakt met onze (oudere) dorpsbewoners en kent de 

vragen die er bij hen leven. Ook is ze bekend bij de gemeente en zorg-, 

welzijns- en vrijwilligersorganisaties in de omgeving. Onze 

dorpsbewoners, jong en oud, weten haar te vinden en zij heeft in 

tientallen gevallen goede ondersteuning kunnen bieden. Meer weten of 

in contact komen met de Dorpsondersteuner?: 

DorpsondersteunerEsbeek@mail.com , 06-51938087 / 013-5056455 of 

druk op de rode knop op Esbeek.eu 

 

Naast het aanstellen en samenwerken met de dorpsondersteuner, werden de landelijke en 

regionale ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en welzijn nauwlettend in de gaten 

gehouden. Deze kunnen namelijk erg van belang zijn met het oog op het al dan niet 

ontwikkelen van een kleinschalig ‘zorghuis’ in ons dorp. De mogelijkheden en noodzaak 

hiervoor worden verder onderzocht in 2013.  

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is het van belang dat men vitaal blijft. 

Daarom wordt in samenwerking met  studenten van Avans Hogeschool  in 2013 een 

onderzoek gedaan naar de fitheid van 55+-ers in ons dorp. 
 
 

 

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. 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 waarvan, door iedereen 

in het dorp, dankbaar gebruik wordt gemaakt. Naast deze structurele activiteiten wordt 2 á  3 

keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een jaaropening en/of 

sluiting. De groep bezoekers blijft vrij constant, daarom is in het jaar 2012 veel aandacht 

besteed aan de aanwas van nieuwe huiskamerbezoekers. Samenvattend kan gesteld 

worden dat de huiskamer en de daaraan gekoppelde activiteiten zeker aan de behoefte van 

de Esbeekse ouderen tegemoet komt. Er heeft een wisseling plaatsgevonden in de structuur 

van de begeleidersgroep. Chris Way heeft aangegeven haar rol als voorzitter van de groep 

neer te leggen. Deze functie is, voorlopig, overgenomen door Egbert Stellinga. 
 

Werkgroep Zorg en Welzijn 
 

Werkgroep Senioren 

mailto:DorpsondersteunerEsbeek@mail.com
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Omdat in 2013 de kerk wordt gesloten is vorig jaar in overleg met de 

Esbeekse geloofsgemeenschap besloten om een onderzoek op te 

zetten naar de herbestemming van de Esbeekse kerk. Voor deze 

haalbaarheidsstudie is door Leader Plus subsidie beschikbaar 

gesteld. Ad van de Wouw en Martje Verhoeven-Hutten hebben het 

voortouw genomen in dit onderzoek, ondersteund door Steef Luijten, 

Gerrit van Gerven en Gijs van Helvoirt. Ook studenten en lectoren 

van Avans Hogeschool zijn ingeschakeld.  

De conclusie uit het onderzoek was dat met het investeren in een 

Samen Wijs accommodatie het beste wordt ingespeeld op de 

leefbaarheid van Esbeek. Behoud van de school, de peuterspeelzaal 

en de opvang van kinderen is van groot belang voor de leefbaarheid 

van ons dorp. Uiteraard zijn hierover gesprekken gevoerd met alle 

geledingen van de basisschool,  de peuterspeelzaal, Mikz, 

particuliere kinderopvang en de gemeente. Hierna volgt de 

uitwerking van een plan hoe de brede school daadwerkelijk in de kerk kan worden 

ondergebracht.  

Voor de reconstructie van de kerk worden innovatieve duurzame technieken gezocht om 

daarmee straks de energiekosten te reduceren.  Van groot belang is natuurlijk  ook de 

verwerving van het gebouw  in overleg met het bestuur van de Norbertus parochie. 

 

 

 

 

 

In november 2012 werd door coöperatie Esbeek 

een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers 

van alle buurtschappen. Op de agenda stond 

onder meer hoe Esbeek sneeuwvrij gehouden 

moest worden in de winter.  

Vanuit de buurtschappen werd een sneeuwploeg 

samengesteld die de buurten mee sneeuwvrij 

houdt. De gemeente Hilvarenbeek heeft hiervoor 

een aantal zoutkisten ter beschikking gesteld. 

 

Kees Oerlemans nam het initiatief om met 

trekker en schuif de wegen in Esbeek sneeuwvrij 

te houden. De trekker en schuif werden 

beschikbaar gesteld door Geert Jan de Kok B.V. 

Coöperatie Esbeek bedankt Kees, Geert Jan en 

de andere leden van de sneeuwploeg voor hun 

inzet.  

 

 

 

 

 

 

Herbestemming Esbeekse kerk 

De sneeuwploeg 
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Omdat Coöperatie Esbeek een voorloper is op 
het gebied van burgerparticipatie is zij gevraagd 
deel te nemen in het Europees project Rural 
Alliances (www.ruralalliances.eu) waarin  zij 
fungeert 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 telt totaal 12 partners uit Nederland, 
Engeland, Wales, België, Duitsland en Frankrijk. 
Binnen Nederland vormen wij een onderdeel van het Huis van de Brabantse Kempen samen 
met Zorgcoöperatie Hoogeloon. Wij brengen onze activiteiten het op gebied van: Zorg voor 
senioren, Multifunctionele accommodatie en Oprichting energiecoöperatie in als goed 
voorbeeld. In oktober 2012 hebben we de buitenlandse deelnemers ontvangen en aan hen 
laten zien wat er in Esbeek zoal gebeurt op gebied van leefbaarheid. Om dit goed in beeld te 
brengen is voor deze gelegenheid door Rik Pulles en Ralf van Egmond een Engelstalig 
filmpje gemaakt  en is door Astrid van Egmond en Cindy Rokven een zestal grote posters 
ontworpen. Vier van deze posters zijn afgebeeld op de achterzijde van dit jaarverslag. De 
gasten waren zeer onder de indruk van de vele activiteiten, van de gastvrijheid en vooral van 
de feestelijke stemming. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Het bestuur van Coöperatie Esbeek heeft in 2010 het initiatief genomen om te komen tot de 
oprichting van een lokale energiecoöperatie. Ondertussen is Hilverstroom en Gas druk in 
bedrijf. Meerdere projecten zijn gestart: zonnepanelen, biomassa, waterkracht (sluis 
Haghorst), onderzoek naar plaatsing windturbine, levering van duurzame stroom. Vele 
vrijwilligers werken hieraan. Omdat Coöperatie Esbeek bij de start van Rural Alliances 
energie als project heeft ingebracht loopt op dit moment de subsidie voor het project energie 
via onze coöperatie, maar wordt aangewend binnen Hilverstroom en Gas. 
Naast de energiecoöperatie is ondertussen ook een coöperatie in oprichting voor de aanleg 
van glasvezel in de gemeente Hilvarenbeek. De coöperatie Hilverglas i.o. heeft als 
doelstelling een open glasvezel netwerk met 100 % dekking in onze gemeente aan te 
leggen. Dus voor alle kernen, bedrijventerreinen en het hele buitengebied. Voor Esbeek is dit 
zeer belangrijk. Vooral voor de dienstverlening op het gebied van zorg ontstaan daarmee 
grote mogelijkheden. Ook voor de basisschool is beschikking over glasvezel van groot 
belang. Dat geldt ook voor de vele bedrijven op het bedrijventerrein De Mierbeek en de vele 
bedrijven in het buitengebied. Uiteraard kunnen ook particulieren hiervan profiteren. Vandaar 
dat Coöperatie Esbeek de initiatieven van Hilverglas krachtig ondersteunt. 
 

  

Rural Alliances 

Duurzame energie en glasvezel 
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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 2012, uitgebracht door registeraccountant 

Leermakers te Hilvarenbeek. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

(na winstbestemming) 

ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 

   

Vaste activa   

Materiële vaste activa   

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 864.332 883.846 

Inventaris 10.662 12.312 

 874.994 896.158 

   

Vlottende activa   

Vorderingen   

Handelsdebiteuren 57.344 - 

Overlopende activa 6.233 26.669 

 63.577 26.669 

   

Liquide middelen 87.972 103.642 

   

 1.026.543 1.026.469 

 

PASSIVA   

    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 249.900  254.900 

Overige reserves 265.776  264.395 

 515.676 519.295 

   

Langlopende schulden   

Schulden aan kredietinstellingen 477.000 489.000 

      

Kortlopende schulden 4.608  -  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 2.084 3.794 

Vennootschapsbelasting 9.981  1.161  

Overige belastingen en premies sociale verz.  17.194 13.219 

Overlopende passiva 33.867 18.174 

   

 1.026.543 1.026.469 

 

 

 

 

 

  

Financieel overzicht 
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 

  2012      2011 

      

Netto-omzet  72.963   71.565 

Overige bedrijfsopbrengsten  9.061   13.384 

Brutomarge  82.024   84.949 

 

     

Kosten     

Afschrijvingen materiële vaste activa 21.164   21.086   

Huisvestingskosten  11.480    8.497   

Kantoorkosten 1.514   1.848   

Verkoopkosten 17.903   9.267   

Algemene kosten 3.188  3.118  

  55.249  43.816 

Bedrijfsresultaat  26.775  41.133 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.411  1.623  

Rentelasten en soortgelijke kosten -24.721  -25.320  

Financiële baten en lasten  -23.310  -23.697 

     

Resultaat uit gewone      

Bedrijfsuitoefening voor belastingen  3.465  17.436 

Belastingen resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening  -2.084  -3.794 

     

Resultaat na belastingen  1.381  13.642 

        

 

 

    

  

Financieel overzicht 



   

 


