Het bestuur
Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 7 Haghorstenaren,
met allemaal verschillende achtergronden en leeftijden.
Daarmee heeft de coöperatie geprobeerd een zo breed
mogelijke afspiegeling van alle inwoners te creëren.
De bestuursleden werken allemaal geheel op vrijwillige basis.
De bestuursleden (v.l.n.r.): John van Dijk (secretaris), Ilse van
Doormaal, Hendrik Roozen, Cindy Kleij, Ad Stabel, Wim
Blankers (voorzitter), Frans Roest (penningmeester).

Hoe werkt het?

Waarom lid worden?
De Coöperatie Haghorst wil er zijn voor álle
inwoners van Haghorst. Door lid te worden,
bundelen we onze krachten als kleine kern.
Op deze manier kunnen we direct invloed uitoefenen op onze eigen woonomgeving.
U kunt er natuurlijk voor kiezen om als één
huishouden lid te worden. Nóg beter is het om per
persoon lid te worden.
Hoe meer leden de coöperatie heeft, hoe sterker
en overtuigender we staan richting de politiek en
hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen.
Samen staan we sterker!

De coöperatie heeft statuten laten opstellen bij een notaris.
Een coöperatie heeft leden. Iedere inwoner van Haghorst
kan lid worden.
Ook bedrijven en verenigingen kunnen lid worden
(buitengewoon lidmaatschap). Een lidmaatschap kost
éénmalig €25 per persoon. Ieder lid krijgt stemrecht (bij
personen onder de 18 jaar is dat een wettelijke
vertegenwoordiger).
Er is sprake van een “uitgesloten aansprakelijkheid” (U.A.)
voor de leden. Dit betekent dat de leden niet individueel
aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Minstens één keer per jaar is er een algemene
ledenvergadering. Het bestuur zorgt elk jaar voor een
jaarverslag voor de leden.
Alles is nog eens rustig na te lezen op de website
www.cooperatiehaghorst.nl

Vragen of ideeën?

Hoe wordt u lid?
Op de website is het formulier te vinden. Daarmee
geeft u toestemming voor een éénmalige
afschrijving van het lidmaatschapsgeld. U kunt het
formulier afdrukken en volledig invullen. Vergeet
niet uw volledige IBAN-nummer in te vullen en te
ondertekenen. U kunt het formulier vervolgens
inscannen
en
doormailen
naar
info@cooperatiehaghorst.nl of u kunt het afgeven
op onderstaand adres.

Heeft u een vraag, idee of een wens? Of denkt u met een
bepaalde vaardigheid iets te kunnen betekenen voor de
coöperatie of (de inwoners van) Haghorst? Aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen.
De contactinformatie vindt u onderaan.

Contact
Coöperatie Haghorst U.A.
St Josephstraat 19b
5089 NK Haghorst

Kvk 69611793

info@cooperatiehaghorst.nl

Iban NL31 RABO 0322672325

www.coöperatiehaghorst.nl
coöperatie Haghorst

“De Coöperatie Haghorst
heeft als doelstelling het
vergroten van de
leefbaarheid in Haghorst, in
de breedste zin van het
woord.”
Het doel

Het ontstaan
Het idee voor de oprichting van een coöperatie door en voor
Haghorst is ontstaan in het voorjaar van 2017.
De bevolking van Haghorst neemt af. In tegenstelling tot de andere
kernen in de gemeente, komen er in Haghorst nauwelijks
woningen bij. De woningen die te koop staan zijn voor starters veel
te duur en er is amper doorstroom bij de huurwoningen. Het
aantal leerlingen op de basisschool neemt af, waardoor de zorg is
over hoe lang de school nog kan blijven bestaan in het dorp.
Wanneer de school dicht gaat, zal dit ook effect hebben op het
aantal leden van de sportverenigingen.
Als er mensen
niets gedaan
Er is sprake van vergrijzing. Kunnen
op oudewordt,
leeftijd stroomt
nog wel
in Haghorst blijven wonen? Haghorst langzaam leeg. De illustratie
hiernaast brengt de huidige situatie
goed in beeld.
Een aantal inwoners vond het hoog tijd
om in actie te komen. Zij wilden de
krachten gaan bundelen om ervoor te
zorgen dat er nieuwe (betaalbare) woningen gebouwd gaan
worden, de school, het sportpark en het verenigingsleven kunnen
blijven bestaan en mensen tot op hoge leeftijd in het dorp kunnen
blijven wonen.
In september 2017 was de Coöperatie Haghorst een feit.

Wat doet de coöperatie?
Het bestuur van de coöperatie vergadert tweewekelijks.
In deze vergaderingen worden plannen ontwikkeld die de leefbaarheid van Haghorst kunnen vergroten.
Het bestuur staat in contact met de verschillende verenigingen,
EDN’56 en de school. Regelmatig worden vergaderingen van deze
verenigingen bijgewoond door enkele coöperatie-bestuursleden.
Het bestuur staat in nauw contact met de politieke partijen in de
gemeente Hilvarenbeek. Telkens nemen een aantal bestuursleden
deel aan de verschillende bijeenkomsten die door belangengroeperingen binnen de gemeente georganiseerd worden. Op deze
manier blijft het bestuur goed op de hoogte van allerlei
onderwerpen die spelen in de gemeente en die van invloed of
toepassing kunnen zijn op Haghorst.
2 wekelijkse bestuursvergaderingen.
In gesprek met politieke partijen, in contact blijven met school,

De coöperatie zet zich in voor de
leefbaarheid van Haghorst.
De pijlers zijn:
• wonen • educatie • recreatie •
ontmoeten voor jong en oud • veiligheid.
Het eerste grote punt van zorg is de
slechte staat van het schoolgebouw, de
gymzaal en het ontmoetingscentrum D’n
Deel. De coöperatie is bezig met het
ontwikkelen van plannen voor mogelijke
nieuwbouw.
Ook de ontwikkeling van de nieuwbouw
in De Welder -waar eindelijk schot in is
gekomen- zal nauwgezet gevolgd worden. En waar nodig zal worden bijgestuurd.
Er wordt momenteel nagedacht over de
mogelijkheid van seniorenwoningen,
wellicht op de plek van de school, gymzaal en D’n Deel.
Wat de coöperatie in de toekomst nog zal
doen, hangt natuurlijk ook af van de
wensen van de inwoners van Haghorst.

Verenigingen
De coöperatie wil graag een “paraplu”
zijn voor alle verenigingen in Haghorst.
Uiteraard behoudt iedere vereniging zijn
eigen identiteit en indien gewenst ook
een eigen bestuur. Verenigingen kunnen
terugvallen op ondersteuning en expertise van de coöperatie. De coöperatie wil
graag ondersteunen bij het ontwikkelen
van nieuwe ideeën en initiatieven.
Op dit moment werkt de coöperatie al samen met Hallo Haghorst de dorpsondersteuner D’n Deel  Commissie
Kleine Kern Jeugdkamp DJAH
De coöperatie hoopt in de nabije
toekomst met alle andere verenigingen
te gaan samenwerken.

