Notulen
(digitale) Algemene ledenvergadering

Coöperatie Esbeek
gehouden op 22-06-2020
Door de coronamaatregelen was Coöperatie Esbeek voor de jaarvergadering
aangewezen op de digitale mogelijkheden. Hiervoor is er een online bijeenkomst
belegd met de applicatie Teams, volgens de richtlijnen van de Noodwetgeving
voor het houden van een ALV in Corona-tijd.
In totaal 17 personen (waarvan 5 bestuursleden) hebben hieraan deelgenomen.
Vooraf konden leden zich opgeven via e-mail. Na opgave ontving men een e-mail
met informatie over online deelname, een link, en de mogelijkheid om digitaal te
stemmen tijdens de vergadering.
1.

Opening door voorzitter van het bestuur
Piet Verhoeven opende als voorzitter de vergadering. Het bestuur was fysiek
aanwezig in locatie Schuttershof, waarbij de Corona-maatregelen werden
gerespecteerd.

2.

Notulen jaarvergadering 2019
Vanuit de vergadering werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen
van 2019.

3.

Mededelingen
Geen nadere mededelingen.

4.

Toelichting op het jaarverslag 2019
De voorzitter geeft een toelichting op het jaarverslag, met dank aan Irma de
Graaf voor de prachtige vormgeving.

5.

Toelichting op jaarrekening door de penningmeester
Ook dit jaar was er toename van het aantal leden en certificaten. We hebben
een goed financieel jaar gehad, mede door het vrijvallen van een aantal
subsidies. Het resultaat onder aan de streep is €12.000 positief.
Het resultaat van 2020 zal naar verwachting minder gunstig uitvallen. Dit
onder andere door een lagere huuropbrengst voor Schuttershof door de
Corona-crisis. De begroting voor de jaren 2021 en 2022 blijft echter stabiel.
Geen verdere opmerkingen door de vergadering.

6.

Financiële commissie
De leden van de financiële commissie zijn Geert Jan de Kok, Stijn van
Helvoirt en Ad vd Wouw. Namens de commissie geeft Ad van de Wouw een
toelichting op de cijfers over 2019. De commissie heeft deze zoals te doen
gebruikelijk, samen met de door het bestuur opgestelde
meerjarenbegroting, diepgaand beoordeeld.
In een bijeenkomst met het bestuur is de commissie uitvoerig geïnformeerd
over de financiële gang van zaken in 2019. Daarbij zijn alle vragen
beantwoord door de penningmeester.
Accountantsbureau Leermakers heeft ook dit jaar de cijfers samen gesteld.
In 2019 is aan alle verplichtingen voldaan. Voor 2020 heeft de financiële
commissie kritisch gekeken naar de begroting. Er zijn diverse scenario’s
bekeken, ook negatieve. Het oordeel is dat de positie positief zal blijven.
De financiële commissie adviseerde de ledenvergadering om de
jaarrekening 2019 goed te keuren en het bestuur te dechargeren. Hij
bedankt het bestuur voor het gevoerde beleid. Tijdens de pauze van deze
vergadering vond hierover een digitale stemming plaats; de jaarrekening
werd goedgekeurd en aan het bestuur werd décharge verleend.

7.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar waren dit jaar: Han Bolijn en Corné Smolders. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. In de pauze die na dit punt
volgde vond een digitale stemming plaats. Beide bestuursleden werden
herkozen.

8.

Pauze en stemming

9.

Overdracht exploitatie Schuttershof
Nadat uitbaters Gerrit en Ellen van Gerven aan hebben gegeven te willen
stoppen met de exploitatie van Schuttershof, heeft het bestuur van de
coöperatie, na rijp beraad, er voor gekozen de exploitatie zelf te gaan
uitvoeren. In Esbeek is huis-aan-huis is een folder verspreid met daarop
uitgelegd hoe we verder gaan met Schuttershof.
De exploitatie is ondergebracht in de nieuw opgerichte BV Schuttershof.
Waarom is voor deze vorm gekozen? In eerste instantie werd gezocht naar
een geschikte kandidaat om Gerrit en Ellen op te volgen, maar die kandidaat
werd niet gevonden. Uitganspunt is en blijft dat Schuttershof de thuisbasis
moet (kunnen) zijn voor veel sociale groepen. Tegelijkertijd moet er ook een
commercieel bedrijf worden gerund, maar wel op z’n Esbeeks, ‘alles moet
kunnen’. Deze combinatie werd door de mogelijke kandidaten als moeilijk
ervaren.

Het gebrek aan een geschikte kandidaat heeft geleid tot de keuze van het
huidige model.
Het personeelsteam blijft intact en wordt aangevuld met een
leidinggevende. De BV Schuttershof is huur verschuldigd aan de coöperatie,
net zoals de vorige exploitant. Een beheercommissie is verantwoordelijk voor
de operationele aansturing van Schuttershof, zowel in praktische als
financiële zin. Binnen de commissie is Jan Pulles is het aanspreekpunt voor
het personeel, zijn Roel Hesselmans en Arno Toenders verantwoordelijk voor
het financieel beleid, Han Bolijn is verantwoordelijk voor de communicatie
en Piet Verhoeven is de verbindende persoon tussen al deze aspecten.
Gevraagd wordt wie er gaat over reserveringen en evenementen. Dit zal
gaan via Erna van Dommelen en Jan Pulles.
10.

Europese Dorpsvernieuwingsprijs
In 2019 hebben we de landelijke dorpsvernieuwingsprijs gewonnen, die werd
georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen. Zie hiervoor
ook ons jaarverslag over 2019. Als winnaar van de landelijke prijs mogen we,
als afvaardiging namens Nederland, in 2020 deelnemen aan de Europese
Dorpsvernieuwingsprijs. Hiervoor hebben we ons dan ook opgegeven.
Daarvoor hebben we eind 2019 een zogenaamd bidboek gemaakt. Dit
bidbook is in februari 2020, samen met een nieuwe film over Esbeek, naar de
Oostenrijkse organisator ARGE Landentwicklung gestuurd. Helaas heeft ook
voor deze verkiezing de Corona-crisis roet in het eten gegooid. De verkiezing
is tot nader bericht uitgesteld.
Als winnaar van de landelijke verkiezing valt ons ook de eer te beurt om bij
de volgende landelijke verkiezing, in 2021, de Nederlandse prijsuitreiking te
organiseren. Gevraagd wordt of dat nu door gaat. Dat is nog onduidelijk. Als
de Europese verkiezing uitgesteld wordt tot 2021, wordt deelname daar + de
prijsuitreiking in Esbeek mogelijk te veel om te organiseren.

11.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12.

Sluiting door de voorzitter
De, voor onze coöperatie eerste, digitale vergadering is succesvol verlopen.
Ad van de Wouw kreeg van de voorzitter een extra vermelding voor de
meest creatieve achtergrond tijdens de vergadering.

