
gaan studeren op deze zelfde universiteit. Beide studies 
rondde hij met goed gevolg in augustus 2000 af. Menigeen 
zou zijn handen meer dan vol hebben met twee van dergelij-
ke studies. Zo niet Clemens Meerts. Naast beide studies heeft 
hij namelijk van 1997 tot 1999 in de avonduren ook de oplei-
ding tot vrijwilliger van de Politie in Venlo gevolgd waarna 
hij tot 2003 als vrijwilliger van politie bij de politiepost in 
Heythuysen werkzaam is geweest. De ervaring die hij tijdens 
zijn vrijwilligerswerk bij de politie heeft opgedaan komt hem 
nu veelvuldig van pas bij zijn vergaande procedures op het 
gebied van verkeersboetes.

Inmiddels woont Clemens al enige tijd in Baexem. Een dorp 
dat hij omschrijft als ondernemend en levendig en waar hij 
het best naar zijn zin heeft.
Hij is lid van de plaatselijke carnavalsvereniging De Plekploas-
ters, van de ondernemersvereniging Baexemse Zaken en van 
uw Rabobank. Een bank waar hij zich, naar eigen zeggen, 
prettig voelt. Naast al deze taken is hij ook nog secretaris van 
de VVD, afdeling Leudal- en Thornerkwartier en neemt hij 
zitting in de Belasting Commissie van deze partij.

Clemens en de Fiscus
Een man met weinig vrije tijd, dat moge duidelijk zijn. Maar 
de vrije tijd die hij heeft besteedt hij graag aan zijn 2 hon-
den. Een bruine labrador met, hoe toepasselijk, de naam 
Fiscus. En een bordeauxdog met de naam Rubes. Met grote 
regelmaat kunt u het drietal zien lopen op het Molenterrein 
in Baexem. Een mooie en passende locatie om te wandelen 
voor een man die vergeleken wordt met Don Quichot van La 
Mancha, de dolende ridder...

Minka Dohmen

Baexem-Grathem
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Leden aan het woord

Clemens Meerts

Voor deze ledeninfo heb ik een interessant 

gesprek gevoerd met Clemens Meerts, eigen-

wijs, bijzonder, zelfstandig ondernemer en 

lid van de Rabobank Baexem-Grathem.

De boeken van Grisham
Wellicht heeft u ze ook gelezen: de boeken 
van John Grisham. Heeft u nog nooit een boek 
van hem gelezen dan heeft u vast één van de 
vele verfilmingen van zijn boeken gezien: The 
Pelican Brief, The Firm... ware bestsellers waarin 
het Amerikaanse rechtssysteem wordt beschreven. 
Tijdens het gesprek met Clemens Meerts moest ik 
regelmatig aan de verhalen van Grisham denken 
want in de Verenigde Staten werken de meeste 
advocaten op basis van het no cure- no pay-prin-
cipe. De essentie van dit principe is dat de klant 
alleen hoeft te betalen als de in gang gezette 
procedure tot succes leidt. Klinkt heel aannemelijk 
maar de beroepsregels van de Nederlandse advo-
catuur verbieden dit systeem in ons land. 

Clemens Meerts, eigenaar van Meerts Belasting-
advies en Rechtsbijstand, is opgeleid tot (belas-
ting)adviseur en dol op procederen. Hij is gespe-

Time flies when 
you are having fun
Inderdaad, de tijd vliegt voorbij. Zeker als je het naar je 

zin hebt. Kijk maar naar mij ...

Inmiddels ben ik al 25 jaar werkzaam bij de Rabobank in 
Baexem. En dat die tijd is omgevlogen heeft zeker ook te maken 
met het plezier dat ik nog steeds in mijn werk heb.

Ik, Hetty Rierink, begon in 1980 als administratief medewerk-
ster bij de Rabobank in Baexem. Toen heette ik nog Hetty Caris, 
was 18 jaar jong en kwam fris van school. Ik was en ben nog 
steeds een echte Baexemse hoewel ik, tot mijn grote spijt, niet 
in Baexem ben geboren en zelfs mijn eerste levensjaren niet in 
Baexem heb gewoond. Het is echter helemaal goed gekomen 
en ik woon nog steeds in Baexem, ben inmiddels gelukkig 
getrouwd met mijn Jan (waal eine rasechte Boaksumse jong) en 
de trotse moeder van dochter Fenna (13) en zoon Remko (10).

Mijn 25-jarig jubileum bij de Rabobank heb ik op 19 mei jl. 
gevierd. Deze dag is zeker niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Maar ook in de afgelopen 25 jaar is er veel 
binnen onze bank gebeurd. Zo heb ik 
de fusie van de Rabobanken Baexem 
en Grathem mee mogen maken. Ook 
zijn mijn werkzaamheden in de loop 
der jaren enorm veranderd, alleen al 
door de vele technische ontwikkelin-
gen die er hebben plaatsgevonden. 
Sinds een aantal maanden maak ik 
nu deel uit van het Administratief 
Verwerkingscentrum binnen onze 
bank. De naam zegt het eigenlijk 
al, ik en mijn collega’s Camilla 
Forsman, Marja Heintgens, Silvie 
Janssen, José Mertens en Mia 
Ramakers verzorgen allerlei 
voorkomende administratieve 
werkzaamheden. Daarnaast zijn 
wij uw eerste aanspreekpunt als 
u met de bank belt.

Mijn grootste hobby is mijn gezin 
en daar steek ik graag mijn vrije 
tijd in. Verder ben ik lid van de 
plaatselijke tennisclub T.C.B., waar 
ik zelf tennis maar ook deel uit-
maak van een zeer actieve jeugd-
commissie. Met veel plezier volg 
ik de tennisprestaties van mijn 
eigen kinderen maar zeer zeker 
ook van alle andere jeugdleden 
van de T.C.B.. Verder probeer ik 
mijn conditie op peil te houden 
met spinning want ik wil met de 
tijd mee blijven vliegen en nog heel 
veel fun beleven... !
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"De overheid heeft geen 
 rechten zolang het niet

in de wet geregeld is"

"De overheid heeft geen 
 rechten zolang het niet

in de wet geregeld is"

cialiseerd in de vertegenwoordiging van klanten in bezwaar 
en beroep tegen beslissingen van overheidsinstanties. Omdat 
hij geen advocaat is mag hij wel volgens het principe no cure 
- no pay werken. 
Meerts: “Ik deel dus het risico. Maar neem uiteraard alleen 
zaken aan met een redelijke kans op succes. Als ik vooraf al 
zie dat een zaak niets kan worden, begin ik er niet aan. Dat 
is ook eerlijk tegenover de cliënt.” Net zoals dat gaat in de 
boeken van John Grisham.

Don Quichot
In een recent krantenartikel wordt Clemens Meerts afge-
schilderd als een soort Don Quichot. De naam van deze wijze 
dwaas die tegen windmolens vocht, dankt hij met name aan 
het feit dat hij zich inzet voor zaken die de reguliere advoca-
tuur vaak laat liggen zoals bijvoorbeeld verkeersboetes. Zijn 
credo luidt: de overheid heeft geen rechten zolang het niet 
in de wet geregeld is.

Maar wie is die mr. drs. C.M.J.E.P. Meerts
nu eigenlijk?

Clemens Meerts werd 29 jaar geleden in Sittard geboren als 
jongste van drie kinderen. Spoedig daarna verhuisde het 
gezin Meerts naar Beegden waar Clemens opgroeide en van 
waaruit hij naar school ging in Horn. Op “Ursula” doorliep 
hij op feestelijke wijze de Havo en daarna het VWO. Na 
zijn slagen in 1996 meldde hij zich aan bij de Universiteit 
Maastricht voor de opleiding Economie. Na een half jaar 
besloot hij naast zijn opleiding Economie ook rechten te 



handel in drugs en wapens. Als het ons lukt om met behulp 
van de legitimatieplicht het voor criminelen en terroristen  
onmogelijk te maken om geld uit misdaad wit te wassen of, 
nog veel erger, te gebruiken voor aanslagen dan hebben we 
toch weer wat bereikt.
Dus uiteindelijk hoop ik dat u, net als ikzelf, ervan overtuigd 
bent dat het hier een van de betere regels betreft. En dat u 
hierdoor begrip kunt opbrengen voor onze medewerksters 
die het moeilijk vinden om bekende mensen naar hun pas-
poort te vragen.

De algemene Jaarvergadering 2005
Naast deze actualiteit, die ik graag met u wilde bespreken, 
breng ik graag onze jaarvergadering, die dit jaar op 10 
november zal plaatsvinden, onder uw aandacht. Het duurt 
weliswaar nog even maar reserveer deze datum alvast in 
uw agenda. Tijdens onze Jaarvergadering willen wij weer 
belangrijke informatie over uw Bank met u uitwisselen en 
wordt er weer een ledenpresentje uitgereikt. In het tweede 
gedeelte van de vergadering zal de heer Roger de Bruijn een 
lezing over creativiteit verzorgen en na afloop van de avond 
kan er weer informeel bijgepraat worden met een hapje en 
een drankje.

In deze Ledeninfo zullen wij u, naast de vertrouwde rubrieken 
over bedrijven en medewerkers, nader informeren omtrent 
de spreker die is uitgenodigd voor de Ledenvergadering. 
Ook zal het voorstel van de Klankbordgroep voor het leden-
presentje nader aan de orde komen. Kortom, alleszins de 
moeite waard om de regeltjes in deze Info te lezen en om 
de activiteiten van uw Rabobank goed te volgen.

Veel leesplezier.

John Schoonbroodt
Voorzitter

John Schoonbroodt

Allemaal 
regeltjes

Enige tijd geleden

moest ik op de 

Rabobank zijn. 

De altijd vriendelijke 

en deskundige Lia 

hielp me op een voor-

treffelijke manier. 

Aan het eind van het gesprek werd ze ietwat verlegen en 
vroeg ze naar mijn paspoort. “Maar Lia”, zei ik, “waar is 
dat goed voor? Ik bankier niet alleen al bijna 30 jaar bij 
jullie maar ben daarnaast al heel lang lid van het bestuur.” 
Uiteraard wist Lia dat maar de REGELS schrijven nu eenmaal 
voor dat van alle leden en klanten een kopie van een legiti-
matiebewijs op de bank aanwezig moet zijn. 
Natuurlijk kon ik daar begrip voor opbrengen maar het is 
voor de medewerksters in de bankhal natuurlijk geen ge-
makkelijke klus om legitimatiepapieren te vragen aan men-
sen die ze al lang kennen en hen vertrouwen schenken.

Enquête
Enige tijd later, in de eerste week van augustus, stonden er 
in de krant artikelen over de legitimatieplicht bij banken. 
Op 6 augustus werd er zelfs onder de lezers van Dagblad 
De Limburger een enquête gehouden over deze materie. De 
stelling van de krant luidde: “het is onzinnig dat klanten met 
hun paspoort naar hun bank moeten”.

De uitslag van deze enquête wil ik u niet onthouden. Van 
de 44 uitgebrachte stemmen was 63% voor deze stelling en 
37% was er tegen.  Een en ander betekent dat de meeste 
mensen moeite hebben met alweer een  regel erbij. De 
reacties wisselen van “Dit is toch heel normaal” tot “Het is 
het zoveelste voorbeeld van een dolgedraaide bureaucratie, 
te belachelijk voor woorden”. Begrijpelijke reacties want zo 
voelde ik het in eerste instantie ook. Maar als je er dan even 
de tijd voor neemt en rustig nadenkt over het hoe en wat 
van deze maatregel dan is het in 2005 niet meer te vermijden 
om een dossier aan te houden van mensen die geldtransac-
ties plegen. Of zoals een inzender opmerkte: “Oplichting en 
criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Laten we hopen 
dat identificatie het moeilijker maakt voor kwaadwillenden. 
Misschien speelt het ook een rol bij de bestrijding van ter-
rorisme”. 

Begrip
Deze laatste mening slaat natuurlijk de spijker op zijn kop. 
We hebben een collectieve verantwoordelijkheid om de 
huidige misstanden op het gebied van terreur en crimina-
liteit de kop in te drukken en in de meeste gevallen draait 
het hierbij om geld, vaak zwart geld dat verdiend is met de 

Vanuit de Klankbordgroep

Leden geven een 
presentje in plaats van 
er één te ontvangen

Tijdens de algemene ledenvergadering, die dit jaar 

gehouden zal worden op 10 november aanstaande, zal 

de Klankbordgroep wederom een door haar gekozen 

project voordragen voor het jaarlijkse ledenpresentje. 

Dit jaar hadden zich twee projecten aangemeld die voldeden 
aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de 
bijdrage vanuit de ledenvergadering van onze Rabobank. De 
intitiatiefnemers van beide projecten hebben elk hun eigen 
project uitgebreid toegelicht. Naar aanleiding van de presen-
taties, navraag bij derden en de afweging van vele voors en 
tegens heeft de Klankbordgroep na stemming besloten om 
de stichting Helène voor te dragen voor eerdergenoemde 
bijdrage.

Uw aanwezigheid wordt zéér op prijs gesteld!

Tijdens de algemene ledenvergadering zult u nader worden 
geïnformeerd omtrent het werk van de stichting Helène. 
Graag willen wij u hierbij attenderen op de regel dat de bank 
voor elk aanwezig lid op de ledenvergadering een nader 
te bepalen bedragen ter beschikking zal stellen aan het 
genoemde project. Dus hoe meer leden er op 10 november 
aanwezig zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering hoe 
meer geld er wordt opgehaald voor de stichting Helène in 
Mesamena te Kameroen. Nóg een goede reden dus om 10 
november alvast in uw agenda te reserveren en dan naar 
Baexheimerhof te komen!

De spreker tijdens onze Algemene 
Ledenvergadering op 10 november 2005

Na de diverse goede ervaringen met Belgische sprekers tij-
dens onze ledenvergaderingen in de afgelopen jaren hebben 
we dit jaar weer een Belg bereid gevonden om naar Baexem 
te komen. Wederom een Belg waarvan wij overtuigd zijn dat 
hij ook u in zijn ban zal krijgen! Zijn naam is prof. dr. Roger 
de Bruyn!

Met de kinderen naar het museum?

DOEN !!!!
Want van 5 oktober 2005 t/m 5 februari 2006 vindt er in 

het Vincent van Gogh-museum een prachtige familieten-

toonstelling plaats met als titel: 

Beestachtig mooi
Kijken naar dieren, 1750 – 1900

In deze thematische familietentoonstelling staat de verhouding 
tussen mens en dier centraal. Behalve individuele bezoekers 
zullen met name gezinnen met kinderen genieten van deze 
bijzondere expositie, waarin kunstwerken worden aangevuld 
met natuurhistorische voorwerpen en interactieve spelletjes. 
In totaal omvat de tentoonstelling meer dan 200 objecten. De 
Rabobank is hoofdsponsor van het Vincent van Gogh-museum 
en deze tentoonstelling en daarom biedt uw Rabobank u als 
lid graag de mogelijkheid om met twee personen een gratis 
bezoek te brengen aan dit museum. Bel voor meer informatie 
0475 457110

Colofon
Rabobank Baexem-Grathem
Mgr. Kierkelsplein 1, Baexem

Algemeen telefoonnummer (0475) 45 71 00
Telefoonnummer Assurantiën (0475) 45 71 03
Telefoonnummer Bedrijven (0475) 45 71 04
Faxnummer (0475) 45 71 09
E-mail  rabobankbaexemgrathem@tref.nl

De "Ledeninfo" is het informatieblad voor de leden van 
Rabobank Baexem-Grathem, dat driemaal per jaar verschijnt. 
Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen 
met Karin Lenders of Minka Dohmen. 

Re(d)actieadres: Postbus 3609, 6095 ZG  Baexem
 Telefoonnummer (0475) 457110

Druk: drukkerij Creemers-Rietjens, Baexem
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Wie is deze meneer De Bruyn 
en wat mogen we van hem verwachten ?
Roger de Bruyn werd zo’n 70 jaar geleden geboren in Boom, 
onder de rook van het mooie Antwerpen. Hij werd in 1960 
benoemd aan de Universiteit aldaar waar hij economische 
ondersteuningsvakken doceerde. Van 1980 tot zijn emiraat 
in 1996 legde hij zich vooral toe op het vakgebied creatief 
denken en daar zal zijn voordracht op 10 november aan-
staande ook om draaien.
De heer De Bruyn is een man van verhalen, verhalen waarin 
een boodschap is verpakt. Hij trekt stapelwolken op en werkt 
graag met voorbeelden. Dramatiseert en chargeert graag. 
Door zijn presentatie leert hij ons anders te kijken naar van-
zelfsprekende zaken. Het belooft een onderhoudende avond 
te worden. Komen dus die 10e november!!!


