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In 2015 is onze coöperatie weer druk bezig geweest  om te werken 

aan  haar belangrijkste speerpunten. Soms is dat voor de leden wat 

minder zichtbaar omdat het projecten betreft die een lange 

voorbereidingstijd nodig hebben. Zo is er het afgelopen jaar weer 

veel tijd gestoken in het proces voor de realisatie van een 

Samenwijs- accommodatie in de in het hart van ons  dorp 

leegstaande kerk. Hopelijk zal hierover  in 2016 een positieve 

besluitvorming plaats vinden zodat in 2017 de verbouwing kan 

worden gerealiseerd. De non-profit organisatie BOEI heeft, na een 

(financieel ) haalbaarheidsonderzoek, te kennen gegeven onder voorwaarden de kerk te willen 

aankopen en daarna met een langjarige overeenkomst te verhuren aan de gemeente 

Hilvarenbeek  voor het gebruik als Samenwijs-accommodatie. Coöperatie Esbeek speelt in dit 

geheel de rol van aanjager om te zorgen dat  in het belang van de toekomst van ons dorp dit 

project  een succes wordt. Zij werkt daarbij nauw samen met:  Stichting De Oude Vrijheid,  die 

verantwoordelijk is voor basisschool De Wingerd, met peuterspeelzaal De Debberkes en  Klik 

Kinderopvang, met de gemeente Hilvarenbeek , met BOEI en met het parochiebestuur als 

verkopende partij.  

Ook is afgelopen jaar veel gesproken over de realisatie van een familiehuis. Ook hiervoor geldt 

dat dit een project is met een lange adem. Hopelijk komt er het komende jaar  een doorbraak 

zodat duidelijk wordt wanneer een en ander gerealiseerd kan worden. 

Tegen het eind van 2015 is de Commissie Kern Verfraaiing  actief geworden. De bedoeling is dat 

zij de komende tijd zich bezig houdt met de uitwerking van een plan hoe de entree van Esbeek 

vanaf de Groenstraat, de Dorpsstraat en de Oude Trambaan te verfraaien. Begin 2016 heeft zij 

hiervoor een informatiebijeenkomst georganiseerd met de aanwonenden, om van hun input te 

krijgen voor de plannen. Ook is er overleg geweest met de gemeente Hilvarenbeek. 

Uiteraard is er de nodige aandacht besteed aan ons paradepaardje Schuttershof, waarbij 

vrijwilligers hebben gezorgd voor het schilderen van de veranda. De zalen hebben in het najaar 

ook een andere frisse kleur gekregen.  

Ook kan onze coöperatie weer terugzien op veel externe belangstelling . Op vele plaatsen wordt 

Esbeek als voorbeeld genoemd hoe een dorp op een georganiseerde actieve wijze bezig is met 

haar toekomst. We willen alle leden, vrijwilligers en bedrijven bedanken voor hun inzet 

hiervoor. 

Piet Verhoeven 

 

  



 

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 geen contributie geheven, tenzij de algemene leden-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 

06-52377138 

p.verhoeven@has.nl 

2019 

Bestuurslid Han Bolijn Hofstad 8 

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@outlook.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ORGANOGRAM 

 

 

 

 
 

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 

Commissie 
Dorpsverfraaiing 

Jack de Graaf, Corné 
Smolders, Danny van 

Vliembergen 

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 

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 

 

Dorpsondersteuner 

Miriam Hooijer 

Irma de Graaf 

bestuurslid 

Communicatie 

Redactie 

website, facebook, 
coöperatienieuws 

Werkgroep Zorg, 
Wonen en Welzijn 

Glasvezel 

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, Steef 
Luijten, Martje 

Verhoeven, Gerrit van 
Gerven, Gijs van 

Helvoirt 



 

LEEFTIJDSOPBOUW INWONERS ESBEEK 

 

De leeftijdsopbouw van de inwoners van Esbeek is van invloed op de leefbaarheid van ons dorp. 

Daarom worden de gegevens over de leeftijdsopbouw van Esbeek jaarlijks opgevraagd en 

geanalyseerd door het bestuur van Coöperatie Esbeek.  

Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw van Esbeek weer tussen 2012 en 2016. Te zien is 

dat de trends van de afgelopen jaren zich ook het laatste jaar hebben doorgezet. De 

leeftijdscategorie 0-9 jarigen daalt en de categorie 50 plussers stijgt.   

De sterke groei van de 20-29 jarigen is te verklaren door de oplevering van 13 nieuwe woningen 

van het startersproject in 2015. Hiermee is het totaal aantal inwoners ook gegroeid van 1199 

begin 2015 naar 1208 begin 2016. 
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In bovenstaande grafiek wordt de leeftijdsopbouw van Esbeek vergeleken met die van de totale 

gemeente Hilvarenbeek. De gegevens worden uitgedrukt in percentage van de gehele bevolking. 

De trends komen goed overeen. Een relatief grote groep 10-19 jarigen, een kleine groep 25-39 

jarigen en een grote groep inwoners met de leeftijd 45-59.  

De categorie 0-4 jarigen in Esbeek iets kleiner, maar de categorie 5-29 jarigen is relatief hoog in 

Esbeek ten opzichte van de totale gemeente. In alle categorieën boven de 60 jaar heeft Esbeek 

relatief weinig inwoners in vergelijking tot de totale gemeente. De gemiddelde leeftijd in Esbeek 

ligt dus lager dan in de totale gemeente.   
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SCHUTTERSHOF 

 

 

Ons coöperatieve café Schuttershof blijft het 

paradepaardje van de coöperatie. Het 

fungeert echt als de ontmoetingsplaats voor 

jong en oud in Esbeek. Vele activiteiten 

vinden er plaats van zeer uitlopend karakter 

voor veel verschillende doelgroepen. Door de 

uitstekende manier waarop Gerrit en Ellen 

van Gerven  samen met hun medewerkers 

hun rol als exploitant invullen voelt 

Schuttershof ook echt als het eigen café. 

Onlangs verscheen er op de nieuwssite 

Munchies een artikel  onder de titel: “In de bruine kroeg van de toekomst is de klant geen koning 

maar zelf de kroegbaas”. Hierin werd beschreven hoe dat in Esbeek wordt aangepakt. 

Door de combinatie van het café met het museum van Andreas Schotel en de daarbij behorende 

wandelroute komen er ook steeds meer bezoekers van buiten Esbeek naar ons café. Dat is een 

prima ontwikkeling. 

In het kader van het onderhoud zijn o.l.v. Toon de Kort  

schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de veranda en 

zijn de zalen opgefrist met  nieuwe lichte kleuren. 

Deze winter hebben enkele vrijwilligers gedurende een 

paar dagen in de week, op de stille momenten , Gerrit 

geholpen met de dagelijkse werkzaamheden. Dit was 

naar ieders tevredenheid. 

 

 

 

SNEEUWPLOEG 

Als in de winter van 2016/2017 de sneeuw met bakken uit 

de hemel komt, dan is ‘onze Kees Schuif’ er helemaal klaar 

voor. In 2015 heeft de coöperatie een eigen sneeuwschuif 

aan kunnen schaffen dankzij subsidie van Provincie 

Brabant en dankzij Geert-Jan de Kok, die een ‘faire’ prijs in 

rekening bracht. 

 

Als vrijwilliger is Kees Oerlemans beschikbaar om bij 

sneeuwval de Esbeekse wegen sneeuwvrij te houden – een 

dienst waar bij de gemeente enorm op bezuinigd wordt. Zo draagt Kees heel direct bij aan de 

winterse leefbaarheid van ons dorp. 

  



 

STARTERSPROJECT LEEUWERIK III 

 
 

In het voorjaar van 2015 werden de 13 woningen van Bouwvereniging Esbeek opgeleverd. Na de 

zomervakantie werd het nieuwe gebied ook woonrijp gemaakt door de aanleg van de wegen, parkeervakken, 

lantaarns etc.  Ook werd de groenzone aangelegd, die door een werkgroep van buurtbewoners zelf is 

ontworpen. Hiermee heeft de gehele buurt er een 

mooie groene speelvoorziening bij gekregen.  

Het bestemmingsplan bevat ruimte voor ca. 26 

woningen, waarvan de eerste 13 zijn gerealiseerd. 

De overige 13 kavels zijn inmiddels door de 

gemeente Hilvarenbeek te koop gezet.  

De groenzone in Leeuwerik III is door de 

gemeente aangelegd op basis van een door de 

buurt gemaakt plan. 

 

 

 

 

 

ONDERNEMERSCAFÉ   “MADE IN ESBEEK” 

 

 

Samen met bedrijventerrein De Mierbeek en café Schuttershof heeft Coöperatie Esbeek het 

afgelopen jaar de tweede editie van het Esbeekse 

ondernemerscafé “Made in Esbeek” georganiseerd. Ook deze 

keer was het een groot succes, mede door de grote 

belangstelling.  

De ondernemers Jan Zeeman en Arjan Donders hadden ieder een mooi verhaal en er was volop 

gelegenheid voor onderlinge kennismaking. Want ook in zo’n klein dorp kennen mensen en ook 

ondernemers elkaar lang niet allemaal (goed). 

Er werden in kleine groepen zogenaamde 

voorstelrondjes gedaan, waarin een ieder kort 

vertelde over zijn/haar onderneming en de 

werkzaamheden. De groepen waren 

willekeurig samengesteld, zodat er steeds een 

gevarieerd gezelschap aan tafel zat. Dat bleek 

in de smaak te vallen bij de aanwezigen en zo 

maakten ondernemers die elkaar anders niet 

zo gauw tegen zouden komen kennis met 

elkaar. 

De Coöperatie hecht veel waarde aan dit ondernemerscafé, omdat het de ondernemers in Esbeek 

met elkaar verbindt en ook benadrukt dat zij belangrijk zijn voor de leefbaarheid van ons dorp.   



 

SAMENWIJS-ACCOMMODATIE 

 

 

Het herbestemmen van de sinds 2013 leegstaande kerk, een Rijks-monument en een van de 

beeldbepalende gebouwen in Esbeek, door er een Samenwijs-accommodatie (brede school) in te 

vestigen. Dat is wat Coöperatie beoogt met dit project. 

Op initiatief van Coöperatie Esbeek is een werkgroep al lange tijd actief om dit project tot 

uitvoering te brengen. De werkgroep bestaat uit Ad van de Wouw, Martje Verhoeven, Rob 

Hesselmans en Wiet van Meel (strategie-adviseur).  

In de loop van 2015 zijn door de uitvoering van een grootschalig haalbaarheidsonderzoek de 

kansen in beeld gebracht, zowel uit het oogpunt van economisch-sociale als financiële 

achtergronden. Voor de uitvoering daarvan is de partij Boei aangetrokken. Boei is een 

maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk, die een passie heeft voor het restaureren 

en herbestemmen van erfgoed en heeft uitstekende kennis en expertise met betrekking tot deze 

materie. 

De vestiging van een Samenwijs-accommodatie in Esbeek en speciaal in het kerkgebouw wordt 

vanuit het oogpunt van leefbaarheid als een primaire en belangrijke ontwikkeling gezien. Ook 

Gemeente Hilvarenbeek heeft de vestiging van een Samenwijs-accommodatie in haar 

beleidsvisie voorzien.  Directie en bestuur van basisschool De Wingerd, peuterspeelzaal de 

Debberkes en organisatie voor buitenschoolse opvang Klik zien het kerkgebouw als een 

bijzondere plaats voor Samenwijs. De huidige eigenaar van de kerk, het parochiebestuur, zit dit 

project als een uitstekende mogelijkheid tot herbestemming. 

 

                       

                   

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat het project haalbaar is mits het plan financieel 

rond te krijgen is. In het afgelopen jaar is veel energie gestoken in die financiële haalbaarheid. 

Daarvoor is overlegd met de projectpartijen, financiële instellingen, mogelijke 

subsidieverschaffers en technisch en bouwkundig adviseurs. Boei overweegt inmiddels de 

mogelijkheid om als (mede-)investeerder op te gaan treden. 

  



 

Aan het eind van 2015 zijn de contouren zichtbaar geworden volgens welk model de Samenwijs-
accommodatie in het kerkgebouw van Esbeek te verwezenlijken is. 

Begin 2016 hebben alle betrokken partijen de intentie uitgesproken om gezamenlijk tot 

realisatie te komen. De werkgroep en het bestuur van de coöperatie zullen zich in 2016 

onverminderd sterk maken  voor dit ambitieuze, maar concrete plan.  

 

WERKGROEP DORPSVERFRAAIING 

 

 

Eind 2015 is de Werkgroep Dorpsverfraaiing, bestaande uit Danny van Vliembergen, Jack de 

Graaf en Corné Smolders, aan de slag gegaan. Als eerste activiteit is er overleg gevoerd met de 

gemeente om in kaart te brengen wat wij in dezen van de gemeente kunnen verwachten. Samen 

met vertegenwoordigers van de gemeente is tijdens een rondgang bekeken wat de grootste 

knelpunten zijn in de kern.  

 

De werkgroep gaat in haar plannen een indeling maken voor de korte, middellange en lange 

termijn. Vanzelfsprekend is de inspraak van onze bewoners van groot belang bij het opstellen 

van deze plannen, zeker van de omwonenden van de geformuleerde knelpunten. Om iedereen zo 

veel mogelijk bij dit project te betrekken, heeft in het voorjaar van 2016 al een inspraak- en 

informatie-avond plaatsgevonden.  

De eerste actie van de werkgroep zal zijn om de Dorpsstraat en de Oude Trambaan te versieren 

met bloemen in de vorm van ‘hanging baskets’. 

 

 

  



 

WERKGROEP ZORG, WONEN & WELZIJN 

 

 

Nadat in 2014 het groene licht gegeven werd aan de toen nog in concept zijnde plannen voor een 

familiehuis in Esbeek, is in 2015 achter de schermen hard gewerkt aan de verdere 

concretisering van het ambitieuze plan.  

Met  de gewaardeerde ondersteuning van Arcadis, 

namens de KNHM, is een zogenaamd concept 

´businessplan´ beschreven. Dit plan beschrijft hoe 

dit initiatief tot stand gekomen is en ook wat het 

doel is van het familiehuis en welk draagvlak 

daarvoor inmiddels is gevonden bij de bewoners 

van Esbeek. Vervolgens wordt een visie 

beschreven op het beheer, de financiën, voor wie 

het huis bedoeld is en wat daarvan verwacht 

wordt. Tot slot worden enkele mogelijke locaties voor het familiehuis belicht en wordt 

aangegeven aan welke organisatorische voorwaarden het geheel dient te voldoen.  

Met het gereed komen van dit belangrijke document ontstond ook een mogelijkheid om na te 

gaan welke mogelijke personen en organisaties benaderd konden worden om de haalbaarheid te 

toetsen maar vooral om te onderzoeken of de realisatie van het plan financieel haalbaar is. 

Inmiddels hebben daartoe al een flink aantal gesprekken plaatsgevonden, onder andere met: het 

bestuur van de coöperatie, de gemeente en de politiek, de woningbouwvereniging, Roozen en 

van Hoppe, de Rabobank, Geert Jan De Kok, Wiet van Meel en anderen die interesse toonden in 

onze plannen en graag geïnformeerd wilden worden.  

2016 zal in het teken staan van een verdere exploratie van mogelijke financieringsbronnen. De 

werkgroep rekent er op dat in 2016 meer duidelijkheid daaromtrent zal ontstaan. 

 

  



 

WERKGROEP SENIOREN 

 

 

Rond de 25 ouderen maken iedere 

maandagmiddag gebruik van de huiskamer. De 

bijeenkomst start veelal met het gezamenlijk 

drinken van een kopje koffie of thee. Al 

spoedig gaan de ouderen vervolgens in 

groepjes uiteen: een aantal gaat biljarten, 

anderen gaan koersballen. Er zijn ook ouderen 

die het gezellig vinden om gewoon met elkaar 

te kletsen of een kaartje te leggen; dat kan 

natuurlijk ook. De middag verloopt in een zéér 

ontspannen en gemoedelijke sfeer.  Ook op 

donderdagmorgen is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. 

In de huiskamer staat een boekenkast waarvan, door iedereen in het dorp, dankbaar gebruik 

wordt gemaakt. Een regelmatige aanvoer van nieuwe boeken zorgt voor een actuele 

vernieuwing van de boekenkast. 

Verder is er een keer per maand een liederentafel waar veel gebruik van wordt gemaakt, ook 

door ouderen van buiten de kern van Esbeek.  

 

Naast deze structurele activiteiten wordt jaarlijks een themabijeenkomst georganiseerd, zoals 

bijvoorbeeld een jaaropening en/of sluiting.  

Op maandagmorgen wordt er door ouderen, menioren en senioren, gezamenlijk gesport in de 

sporthal. 

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 de 

genoemde activiteiten. Bovendien zorgt een vaste groep 

huiskamer-begeleiders voor een natje en een droogje tijdens de 

huiskamerbijeenkomsten en andere activiteiten 

  



 

MARKT 

 

 

Dankzij inspanningen van visboer Pistorius, de coöperatie en de gemeente maakte de Esbeekse 

mini-markt in 2015 een doorstart. Iedere donderdagmiddag wisten mensen uit Esbeek de weg te 

vinden naar het kerkplein, waar zelfs meer kramen dan voorheen te vinden waren. 

In de zomervakantie liep de klandizie logischerwijs terug, maar daarna leek het wel alsof de 

klanten de markt een beetje vergeten waren. De afgenomen klandizie leidde er toe dat er 

wisselingen kwamen in de marktmensen en zo kwam de continuïteit in het gedrang. Nadat de 

markt eerst gegroeid was tot wel 6 kramen, bleven er daarna weer marktmensen weg. 

 

Gelukkig werken de huidige marktmensen er wel hard aan: er is een nieuwe, enthousiaste 

kaasboer gevonden en de overgebleven groenteboer brengt nu ook prima brood van bakker 

Floor van Lieshout uit Tilburg mee. 

 

Het is moeilijk te zeggen waarom de klanten na de zomervakantie minder vaak naar de markt 

kwamen. De afgenomen klandizie heeft er toe geleid dat juist de betere kramen wegbleven, die 

kunnen elders beter hun boterham verdienen. Feit blijft dat als mensen willen dat er een markt 

in Esbeek blijft, de marktlui ook klanten moeten hebben. Zonder klanten geen markt, zo 

eenvoudig is het. 

 

 
 

 

  



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

 

Op deze pagina’s  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek 
U.A. uit het financieel rapport 2015, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te 
Hilvarenbeek. 
 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2015                        (na verwerking van het verlies) 

 
 

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014  

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en –terreinen 825.758 845.447  

Machines en installaties 4.742 

 

-  

Inventaris 8.569 9.222  

 839.069 854.669  

Vlottende activa    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 20.654 30.654  

Vennootschapsbelasting 2.832 1.067  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

231 -  

Overlopende activa 8.498 23.006  

 32.215 54.727  

    

Liquide middelen 98.645 83.039 

 

 

 969.929 992.435  

    

PASSIVA    

Eigen vermogen     

Ledencertificaten 246.700 246.900  

Overige reserves 243.762 257.453  

 490.462 504.353 

   

Langlopende schulden 441.000 453.000 

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.862 138  

Overige belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

- 5.767  

Overlopende passiva 32.605 29.268 

 38.467 35.082 

   

 969.929 992.435 
 



 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 

 
Op deze pagina’s  treft u de balans en de winst- en verliesrekening aan van Coöperatie Esbeek 
U.A. uit het financieel rapport 2015, uitgebracht door registeraccountant Leermakers te 
Hilvarenbeek. 
 

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2015 

 

 

 2015 2014 

      

Netto-omzet  50.644  49.186  

Overige bedrijfsopbrengsten  6.489  29.051  

Brutomarge  57.133  78.237  

     

Kosten     

Afschrijvingen  22.878  22.277   

Huisvestingskosten  10.367  9.960    

Kantoorkosten 829  1.112   

Verkoopkosten 12.630  14.779   

Algemene kosten 12.630  10.050  

Bijzondere baten en lasten ‘            - 

              

- 

 -2.259  

  50.410  55.919 

Bedrijfsresultaat  6.723  22.318 

     

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 343  4  

Rentelasten en soortgelijke kosten -22.277 

 

 -22.087  

Financiële baten en lasten  -21.934  -22.083 

     

Resultaat uit gewone      

Bedrijfsuitoefening voor belastingen  -15.211  235 

Belastingen resultaat uit gewone     

Bedrijfsuitoefening  1520  -1520 

     

Resultaat na belastingen  -13.691  -1285 

       
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 


