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VOORWOORD DOOR PIET VERHOEVEN - VOORZITTER 

 

De coöperatie informeert de inwoners van Esbeek door middel van 

verschillende media, zoals de website, Facebook en het 

Kleppermenneke. Terugkijkend naar de berichtgeving van het 

afgelopen jaar zie ik een grote diversiteit aan activiteiten 

langskomen. Dat er in zo’n klein dorpje in korte tijd zoveel kan 

gebeuren is toch wel heel bijzonder! Door de talloze activiteiten van 

verenigingen, van bedrijven en van particulieren blijft ons dorp 

bruisen. Ieder levert op zijn of haar manier een bijdrage en is daar 

trots op.    

Ook in 2014 heeft Coöperatie Esbeek gewerkt aan verschillende speerpunten en projecten die 

bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp. Soms lijken we het al vanzelfsprekend te vinden dat 

deze zaken worden opgepakt. Je zou hier uit kunnen concluderen dat we het belangrijk vinden 

dat Esbeek nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. 

 

De Bouwvereniging Esbeek zag afgelopen jaar haar huizen uit de grond verrijzen. Met 

medewerking van de gemeente is door de vereniging en de bewoners van de Leeuwerik een 

mooi parkje ontworpen. Het groen en de speelgelegenheid zullen zeker bijdragen aan het 

woongenot. 

 

Esbeek was een van de eerste kleine kernen van Nederland waar afgelopen jaar, zonder 

aansluitkosten en voor iedereen, een glasvezelnetwerk werd aangelegd. Door een belangrijke  

bijdrage in dit burgerinitiatief vanuit  ons Esbeek, kon dit enorme project in de gemeente 

Hilvarenbeek tot stand komen.  

 

Vanzelfsprekend werd er gestaag doorgewerkt aan de totstandkoming van de Samenwijs-

accommodatie in de kerk van Esbeek. Dit is een zeer ambitieus, groot project, waardoor er veel 

tijd nodig is om tot uitvoering te komen. Niettemin wordt hier door de werkgroep veel energie in 

gestoken om de haalbaarheid dichterbij te brengen. 

 

Schuttershof is en blijft het paradepaardje van de coöperatie, het bruisende hart van het dorp 

waar inwoners en verenigingen elkaar treffen. Gerrit en Ellen van Gerven organiseren alles 

zodanig dat iedereen, zowel van binnen als van buiten Esbeek, zich hier thuis voelt. Dank 

daarvoor! 

 

De zorg en de activiteiten voor ouderen is een onderdeel van de coöperatie die in een duidelijke 

behoefte voorziet. De dorpsondersteuner doet hierbij zeer nuttig werk. Het familiehuis, voor 

mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, is al enige tijd onderwerp van onderzoek. De 

haalbaarheid zal de komende tijd duidelijk moeten worden. 

Aan de aantrekkelijkheid van Esbeek wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd door de vele 

grotere en kleinere ondernemers uit Esbeek. Om deze ondernemers samen een platform te 

geven heeft de coöperatie het initiatief genomen voor het jaarlijkse ondernemerscafé  “Made in 

Esbeek”. 

 

Wij wensen alle inwoners uit Esbeek voor het komende jaar weer veel gemeenschapszin toe, 

want dat blijft de basis voor het Esbeekse succes.  



 

DOELSTELLINGEN 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. Er 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 Contact Rooster 

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 

2017 

Bestuurslid Sjef Oerlemans Prins Hendrikln 1a 

013-5169322 

mtsoerlemans@agroweb.nl 

2018 

Bestuurslid Irma de Graaf Oude Trambaan 17 

06-54373315 

idg@kpnplanet.nl 

2018 

Secretariaat Marian Paenen Klapstaarten 26 

013-5169516 

cooperatie@esbeek.eu 

- 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING   -  593 leden 

Roel Hesselmans 

penningmeester 

Financiën 

Certificaten 

Redactie website 

esbeek.eu 

Astrid van 
Egmond 

Han Bolijn 

bestuurslid 

2e 
Startersproject 

Contactpersoon 
Kleine Kernen 

Gemeente 
Hilvarenbeek 

Communicatie 

Sjef Oerlemans 

bestuurslid 

Contactpersoon 
Gemeente 

Hilvarenbeek 

Sneeuwploeg 

Kees Oerlemans, 
Frank Grootjans, 

Gerard v Gerven, 
Noud Plasmans, 
Perry v Roovert, 
Pieter Bokhoven, 
Walter vd Borne 

Herinrichting 
kern Esbeek 

Marcel v Eekelen, 
Jan v Helvoirt   ,  

Jan v Dal,           
Joost Versteijnen, 

Mieke Kamps,      
John v Dommelen 

Groot onderhoud 
Schuttershof 

Buurtbelang Esbeek 

14 buurtschappen 

Gerard v Gervan, Rinel Vriens, Jan v Dal, 
John v Dommelen, Peter Leijten, Wim vd 

Biggelaar, Yvonne v Roovert, Anouk 
Broeren, Chris Verzeil, Frank Grootjans, 

Michel Klop, Kees Oerlemans, Mariët 
Veron, Dianne Hesselmans 

Secretariaat 

Marian Paenen 

Coöperatie@Esbeek.eu 

Financiële commissie 

Ad van de Wouw, Geert-Jan de Kok, 

Stijn van Helvoirt 

Adviseurs 

Wiet van Meel, Piet Huijbregts, 

Danny van Vliembergen, Pierre Looijens, 

Huis van de Brabantse Kempen 

ORGANOGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ALGEMENE LEDENVERGADERING   -  593 leden 

Teun van Egmond 

bestuurslid 

Werkgroep Zorg, 
Wonen en 

Welzijn 

Egbert Stellinga,  

Jan vd Wouw, 

Addy v Seeters 

 

Dorps-
ondersteuner 

Miriam Hooijer 

Organisatie 
Koningsdag 

Irma de Graaf 

bestuurslid 

Communicatie 

Redactie 

website, 
facebook, 

coöperatienieuws 

Werkgroep Zorg, 
Wonen en Welzijn 

Glasvezel 

Subsidies 

Piet Verhoeven 

voorzitter 

Communicatie 

Schuttershof 

Subsidies 

Certificaten 

Werkgroep 
Senioren 

Egbert Stellinga, 
Kees Smolders, 

Lambert 
Verhoeven,  
Yvonne van 

Ostaden,          
Wilma vd Borne,         
Miriam Hooijer 

Werkgroep 
herbestemming 

kerk 

Ad vd Wouw 
(voorzitter),    

Martje Verhoeven, 
Rob Hesselmans 

----------- 

Steef Luijten,    
Gerrit v Gerven,  
Gijs v Helvoirt 

ORGANOGRAM 
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LEEFTIJDSOPBOUW INWONERS ESBEEK 

 

Jaarlijks wordt de leeftijdsopbouw van Esbeek door het bestuur van Coöperatie Esbeek 

opgevraagd en geanalyseerd. Een evenwichtige leeftijdsopbouw is van belang voor de 

leefbaarheid van ons dorp. 

 

In onderstaande grafiek is te zien hoe de leeftijdsopbouw zich van 2010 tot 2015 heeft 

ontwikkeld. Er zijn een aantal leeftijdscategorieën die in de afgelopen 5 jaren erg constant in 

aantal zijn gebleven, zoals de categorie tussen 20 en 40 jaar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verder opvalt is dat het aantal kinderen van 0-9 jaar al jaren daalt. Van 158 in 2010 naar 

121 in 2015.  Een andere duidelijke ontwikkeling is de groei van de categorie 70+’ers in de 

afgelopen 5 jaar. Van 89 in 2010 naar 121 in 2015. Gezien de relatief grote groep inwoners 

tussen 40 en 70 jaar is het waarschijnlijk dat de groep 70+’ers ook de komende jaren zal blijven 

groeien. Om te zorgen dat deze sterk groeiende groep ouderen in Esbeek kan blijven wonen is 

het van belang dat er in Esbeek passende zorg en woningen voor deze groep beschikbaar zijn.   

 

Het totale aantal inwoners is de afgelopen jaren licht gedaald van 1206 in 2010 naar 1199 in 

2015. Dit is te verklaren doordat er de afgelopen jaren weinig nieuwe woningen zijn gebouwd en 

doordat de gezinssamenstelling verandert. Er wonen steeds minder mensen in een huis. Wellicht 

dat de realisatie van de 13 nieuwe woningen in de Leeuwerik deze lichte daling kan omzetten in 

een lichte groei volgend jaar.      

  



 

SCHUTTERSHOF    

 
Ons eigen café, Schuttershof,  blijft een belangrijk paradepaardje van de coöperatie. Het is en 

blijft de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. Voor verenigingen, voor vriendengroepen,  

families, bedrijven, voor jong en oud, voor carnaval, geloofsbelijdenis, feesten en partijen, 

uitvaarten, toneel en muziek, voor pinnen, handboogschieten, voor het Andreas Schotel-

museum, enzovoorts. Gerrit en Ellen van Gerven zorgen er, met hun team, voor dat dit alles goed 

wordt georganiseerd zodat iedereen het naar zijn zin heeft. Een formule die goed werkt. 

 

We moeten ons wel realiseren dat 

Schuttershof een bedrijf is. Omdat we 

Schuttershof tegen een marktconform 

bedrag hebben gekocht, rust er een 

behoorlijke kapitaallast op. 

Dat betekent ook dat de uitbater een 

goede omzet moet halen om de huur op 

te brengen. Het moet duidelijk zijn dat 

de marge hierbij heel dun is.  

 

In 2014 is door meerdere vrijwilligers 

gewerkt aan het onderhoud van 

Schuttershof. Onder leiding van onze 

hofschilder Toon de Kort, geassisteerd 

door Peter Wijten en Piet Smolders, is 

het houtwerk van de voor- en zijgevels 

en de binnenplaats bijgewerkt en 

geschilderd. Een flinke opknapbeurt. 

 

 

 

 

RURAL ALLIANCES 

 

Voor dit Europese project was 2014 het laatste jaar. Samen met zorgcoöperatie Hoogeloon en 

Coöperatie Kempengoed participeerden wij hierin,  onder de paraplu van het Huis van de 

Brabantse Kempen. Onze deelname heeft ons heel veel bekendheid gebracht in een groot 

netwerk op het gebied van plattelandsontwikkeling. Hoogtepunt was zeker de ontvangst van alle 

partners in 2012. Daar hebben we tot lang daarna vele positieve reacties op gehad.  

Vanuit het netwerk kunnen we deelnemen aan vele 

conferenties om zo kennis te delen met andere organisaties 

op het gebied van plattelandsontwikkeling. De realiteit leert 

echter dat het als vrijwilligers niet altijd mogelijk is hier tijd 

voor vrij te maken.   



 

STARTERSPROJECT  LEEUWERIK III 

 

BOUWVERENIGING ESBEEK 

 

In mei 2014 werd begonnen met de bouw 

van 13 woningen door Bouwvereniging 

Esbeek. In mei 2015 zijn de woningen 

opgeleverd. Het bestemmingsplan biedt 

ruimte voor ca. 28 woningen, zodat er 

nog ca. 15 woningen gerealiseerd kunnen 

worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

GROENZONE LEEUWERIK III  

 
Een werkgroep bestaande uit leden van de bouwvereniging en bewoners van de Leeuwerik 
hebben samen een plan gemaakt voor de inrichting van de nieuwe groenzone in de Leeuwerik. 
De plannen zijn inmiddels door de gemeente goedgekeurd. Na de zomervakantie van 2015 zal 
worden gestart met de aanleg van deze groenzone. Tevens zullen dan de nieuwe straten 
woonrijp worden gemaakt.  
De groenzone bevat veel groen en veel gelegenheid voor spelen. Het grootste gedeelte van het 
veld is bedekt met gras, waar ook enkele lichte glooiingen in zitten. Rondom wordt beuken heg 
geplant die als afscheiding dient tussen de groenzone en de straten. Er komen verschillende 
bomen, en enkele rododendron struiken. Om te spelen komen er onder andere een klein 
trapveldje en een nieuw klimtoestel.   
 

 
  



 

ONDERNEMERSCAFÉ 

 
Samen met ondernemersvereniging De Mierbeek en Café Schuttershof nam de coöperatie in 

2014 het initiatief om het eerste ondernemerscafé “Made in Esbeek” te organiseren. Het werd 

meteen een groot succes. De sprekers Willem Reijrink en Jan Meurs droegen daar met hun 

mooie verhalen zeker aan bij. Maar ook het onderling nader persoonlijk kennismaken vonden 

veel ondernemers een belangrijk aspect van deze avond. Esbeek telt maar liefst 251 bedrijven 

die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit geeft aan dat er in Esbeek veel 

bedrijvigheid is, hetgeen een van de pijlers is onder de leefbaarheid van ons dorp.  

 

Het organisatiecomité, bestaande uit Martje Hutten, Marlijn van Gerven, Jeroen Oerlemans, 

Gerrit van Gerven en Piet Verhoeven, wil dit evenement samen met bedrijventerrein De 

Mierbeek jaarlijks organiseren om op deze manier een laagdrempelig platform te creëren waar 

de Esbeekse ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. De tweede editie, in 2015, was opnieuw 

een succes met een grote opkomst en veel betrokkenheid. 

 

 

SAMENWIJS-ACCOMMODATIE 

 

Het houten kunstwerk voor de kerk is op dit moment voor 

veel inwoners van Esbeek het enige tastbare bewijs dat er 

wordt gewerkt aan de totstandkoming van de Samenwijs-

accommodatie. Zij die wat nauwer betrokkenen zijn, onder 

andere de ouders van de kinderen van de basisschool, 

weten echter dat er achter de schermen veel gebeurt. Door 

het ambitieuze karakter van dit project vergt de 

voorbereiding de nodige tijd. De werkgroep met Ad van de 

Wouw, Martje Hutten en Rob Hesselmans, bijgestaan door 

adviseur Wiet van Meel, werkt hier hard aan.  

De onderwijspartners van Samenwijs Esbeek, te weten basisschool De Wingerd,  peuterspeelzaal 

De Debberkes, Klik-kinderopvang (voorheen onderdeel van Mikz) en de kinderopvang in 

gastgezinnen, hebben elkaar het afgelopen jaar gevonden in hun plannen voor een gezamenlijke 

toekomst. 

 

Binnenkort willen we een overeenkomst aangaan met Boei, een non-profit-organisatie 

gespecialiseerd in de herbestemming van erfgoed, om samen met ons het verdere 

haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De 

intentie is dat Boei, bij een positieve 

uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek, 

mede zal investeren in de realisatie van de 

Samenwijsaccommodatie. 

  



 

SNEEUWPLOEG 

 

Nadat de sneeuwschuif bijna twee jaar had stilgestaan kon 

‘onze Kees Schuif’ eind december 2014 weer aan het werk. 

Zodra Esbeek werd bedolven onder een pak sneeuw klom 

Kees Oerlemans als vrijwilliger in de cabine van de door 

Geert-Jan de Kok beschikbaar gestelde tractor-met-

sneeuwschuif om de Esbeekse straten zo veel mogelijk 

sneeuwvrij te houden. 

 

 

 

 

WERKGROEP ZORG WONEN EN WELZIJN 

 

De activiteiten van de Werkgroep Zorg Wonen en Welzijn zijn, naast de ondersteuning en 

aansturing van de functie ‘dorpsondersteuner’, vooral gericht geweest op de verdere 

ontwikkeling van het zogenaamde ‘Familiehuis’.  

 

In reactie op een aantal gehouden zogenaamde klankbordgroep-bijeenkomsten formuleerden de 

ouderen de wens een mogelijkheid te realiseren om, indien thuis wonen niet goed meer mogelijk 

is en opname in een verpleeghuis nog niet geïndiceerd is, toch in hun eigen dorp en vertrouwde 

leefomgeving te kunnen blijven wonen. Met de ondersteuning van de KNHM (Koninklijke 

Nederlandse Heide Maatschappij) is in 2014 een start gemaakt met de beantwoording van deze 

vraag. In de eerste gesprekken, begin 2014, werd het idee van een familiehuis (een huis waar 

met de ondersteuning van familie en vrijwilligers ouderen opgevangen en verzorgd kunnen 

worden) verder uitgewerkt. In het najaar van 2014 werd een bijeenkomst georganiseerd met de 

bedoeling inwoners van Esbeek te informeren over de plannen en te vragen om hun steun en 

instemming. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst gaven de deelnemers  er enthousiast blijk 

van het plan van harte te ondersteunen.  

In vervolg daarop werd aan de inwoners van Esbeek gevraagd om een enquête over het 

familiehuis. Rond de 100 Esbeekse inwoners vulden de enquête in, waarvan een groot deel 

aangaf het een aantrekkelijk idee te vinden in Esbeek een voorziening als een familiehuis te 

hebben. Ieder had daar zo zijn redenen voor. De voorkeur gaat daarbij uit naar een locatie die 

centraal in het dorp ligt.  

De resultaten van de enquête markeerden een belangrijk punt: het was een zogenaamd ‘go of 

no-go-moment’. Gaan we door met dit project of is er geen draagvlak voor? De afgelopen periode 

heeft echter voldoende materiaal en positieve kracht opgeleverd om, samen met het bestuur van 

de coöperatie, vol goede moed door te gaan op de ingeslagen weg. Op dit moment wordt een 

officieel projectplan opgesteld met medewerking van de KNHM. 

  



 

WERKGROEP SENIOREN 

 

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN 

 

Een gezellige groep van zo’n 25 ouderen maken iedere maandagmiddag gebruik van de 

dorpshuiskamer in Schuttershof. In een gemoedelijke en zeer ontspannen sfeer drinken zij eerst 

een kopje koffie of thee, waarna men elkaar opzoekt om te biljarten, koersballen, een kaartje te 

leggen of gewoon gezellig de week door te nemen. 

Op donderdagochtend is er ook de gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.  

Daarnaast is er een keer per maand een liederentafel waar veelvuldig, ook door ouderen van 

buiten de kern Esbeek, gebruik van wordt gemaakt. 

In de huiskamer staat een 

boekenkast waarvan door velen 

in het dorp, jong en oud, 

dankbaar gebruik wordt 

gemaakt. Een regelmatige 

aanvoer van nieuwe boeken 

zorgt voor een actuele 

vernieuwing van de boekenkast.  

 

Ook op maandag, maar in de 

ochtend, wordt er in de Esbeekse 

gymzaal gesport door ouderen, 

medioren en senioren.  

 

Naast deze structurele activiteiten wordt 2 á 3 keer per jaar een themabijeenkomst 

georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een jaaropening en/of sluiting. Het aantal bezoekers loopt iets 

terug, daarom is in het jaar 2013 veel aandacht besteed aan de aanwas van nieuwe 

huiskamerbezoekers. Tot nu toe heeft dit helaas nog niet veel opgeleverd. Het blijft daarom een 

constant punt van aandacht. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de huiskamer en de daaraan gekoppelde activiteiten 

zeker aan de behoefte van de Esbeekse ouderen tegemoet komt. De werkgroep ouderen weet 

zich verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van al de genoemde activiteiten. 

Bovendien zorgt een vaste groep huiskamerbegeleiders voor een natje en een droogje tijdens de 

huiskamer-bijeenkomsten en andere activiteiten. In het afgelopen jaar was er, bij gezamenlijke 

activiteiten, een goede samenwerking met de groep dames die iedere dinsdagmiddag een 

maaltijd verzorgen voor de ouderen. 

 

  



 

MARKT 

 

Na het vertrek van de vertrouwde vis- en groenteboer was er voor Erik de kaasboer eind 2014 

nog maar nauwelijks klandizie. Zo leek onze Esbeekse minimarkt ten dode opgeschreven en dat 

zou natuurlijk heel jammer zijn geweest voor de levendigheid en leefbaarheid in ons dorp. Want 

wat is er fijner dan je verse boodschappen naast de deur te kunnen halen? Dankzij inspanningen 

van de coöperatie, van Gemeente Hilvarenbeek maar zeker ook van visboer Pistorius bloeit de 

markt echter meer dan ooit. Maar 

liefst 6 kramen zijn er iedere 

donderdagmiddag te vinden op het 

kerkplein. 

 

De marktmensen brengen 

uitstekende koopwaar mee; het is nu 

aan de inwoners van Esbeek om van 

de markt een blijvend succes te 

maken.  

  



 

FINANCIEEL OVERZICHT 

 

Op deze pagina’s  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek 
U.A. uit het financieel rapport 2014, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te 
Hilvarenbeek. 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA VERWERKING VAN HET VERLIES) 

 

ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 845.447 856.043  

Inventaris 9.222 10.290  

 854.669 866.333  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 30.654 41.374  

Vennootschapsbelasting 1.067 3.054  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

- 8.111  

Overlopende activa 23.006 61.341  

 54.727 113.880  

    

Liquide middelen 83.039 24.288  

 992.435 1.004.501  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 246.900 249.900  

Overige reserves 257.453 258.738  

 504.353 508.638 

   

Langlopende schulden 453.000 465.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 138 23.385  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

5.676 -  

Overlopende passiva 29.268 7.478 

 35.082 30.863 

 992.435 1.004.501 

 

 

 

 

  
 
  



 

FINANCIEEL OVERZICHT 

 
Op deze pagina’s  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek 
U.A. uit het financieel rapport 2014, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te 
Hilvarenbeek. 
 

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2014 

 

 2014 2013 

      

Netto-omzet  49.186  53.499  

Overige bedrijfsopbrengsten  29.051  25.882  

Brutomarge  78.237  79.381  

     

Kosten     

Afschrijvingen  22.277  21.460   

Huisvestingskosten  9.960  11.942    

Kantoorkosten 1.112  1.269   

Verkoopkosten 14.779  17.545   

Algemene kosten 10.050  16.628  

Bijzondere baten en lasten -2.259  -5000  

  55.919  63.884 

Bedrijfsresultaat  22.318  15.537 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4  621  

Rentelasten en soortgelijke kosten -22.087  -23.159  

Financiële baten en lasten  -22.083  -22.538 

     

Resultaat uit gewone      

Bedrijfsuitoefening voor belastingen  235  -7.001 

Belastingen resultaat uit gewone     

bedrijfsuitoefening  -1520  -37 

     

Resultaat na belastingen  -1.285  -7.038 

      

 

 

    
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


