COÖPERATIE ESBEEK
ALGEMENE LEDENVERGADERING 21-7-2021
Aanwezig: 28 leden + het bestuur
1.
Opening
Voorzitter Piet Verhoeven opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering 22 juni 2020
Zonder verdere op- of aanmerkingen worden de notulen van de alv 2020 vastgesteld.
3.
Mededelingen
Op zaterdag 28 augustus organiseert de coöperatie een excursie om de werkzaamheden rond
de Verlegging van de Hoogeindsebeek op Tulder te bekijken.
Op 15 oktober a.s. vindt de bijeenkomst voor Nieuwe Dorpsbewoners plaats in Schuttershof.
4.
Toelichting jaarverslag 2020
Voorzitter neemt de hoofdpunten door van het gepubliceerde jaarverslag 2020. Via de site
www.esbeek.eu en via het beschikbare papieren jaarverslag, af te halen bij Schuttershof, kan
iedereen hier kennis van nemen.
Er wordt aandacht besteed aan het terugtreden van Egbert Stellinga uit de Werkgroep Zorg
en Welzijn. Voorzitter biedt Egbert een boek aan als blijk van waardering.
5.
Toelichting jaarrekening 2020
De jaarrekening over 2020 is opgesteld door Leermakers Accountants in Hilvarenbeek. De
financiële commissie heeft de jaarrekening beoordeeld. Penningmeester Roel Hesselmans
geeft een toelichting. De financiële cijfers van de jaarrekening zijn opgenomen in het
jaarverslag.
6.
Rapportage financiële commissie
De financiële commissie bestond dit jaar uit Ad van de Wouw (voorzitter), Geert-Jan de Kok en
Stijn van Helvoirt. Door afwezigheid van Ad van de Wouw verklaart Geert Jan de Kok dat de
commissie zich kan vinden in de door de accountant afgegeven verklaring over de
jaarrekening 2020. Hij leest het verslag van de financiële commissie (te vinden op esbeek.eu) in
zijn geheel voor.
7.
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en décharge van het bestuur
De jaarvergadering keurt de jaarrekening 2020 goed en verleent het bestuur décharge voor
het gevoerde beleid.
8.
Bestuursverkiezing
Roel Hesselmans is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
De aanwezige leden wordt gevraagd schriftelijk te stemmen. Er worden 28 stemmen
uitgebracht, waarvan 1 blanco en 27 stemmen voor. Voorzitter bedankt Roel voor de vele
werkzaamheden die Roel als penningmeester de laatste vier jaar heeft verricht en de plezierige
samenwerking binnen het bestuur.
9.
Europese Dorpsvernieuwingsprijs Han Bolijn geeft toelichting van de stand van
zaken. Aangekondigd wordt dat op 25 augustus het jurybezoek zal plaats vinden.
10.
Rondvraag Corné Smolders licht kort toe dat er door de Commissie
Dorpsverfraaiing wordt gewerkt aan het plan rond een herinrichting van de entree van Esbeek
nabij Schuttershof en dat daarbij ook het parkeren als apart aandachtspunt wordt
meegenomen.
11.
Sluiting Piet Verhoeven sluit de vergadering onder dankzegging aan de
aanwezigen. Hij nodigt hen uit mee te gaan voor de onthulling van een nieuw element in de
Dorpsstraat naast De Bank en daarna voor de première van de film “Sjee”.
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