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JAARVERGADERING 
 
NOTULEN LEDENVERGADERING BV DE GAGEL gehouden op 14 januari 
2013 bij DOMUS 
 
Aanwezige bestuursleden : Pascalle Albers 
                                            Mark de Klein 
                                            Erwin van Dooren 
                                            Marian v.d. Boom 
                                            Rob Kuppen 
 
Naast de bestuursleden zijn er 21 leden aanwezig. Afgemeld heeft Familie Pluk. 
 

1. Opening door Erwin van Dooren om 20.10uur. Hij heet alle aanwezige 
welkom. Hij vermeld dat we gelukkig dit jaar geen sterfgevallen in onze 
buurt hebben gehad. Alleen dat Roel v. Duinhoven is overplaatst naar 
Buitenhorst. 

2. De notulen van de ledenvergadering 2012 liggen ter inzage op de tafels en 
worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgelegd door de 
vergadering. 

3. Het financieel verslag over 2012 wordt voor de laatste keer voorgelezen 
door Marian. Er zijn dit jaar iets minder inkomsten geweest voor het oud 
papier en de kosten van de gagelaar zijn voor twee jaar. Verder zijn er 
geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

4. Daarna wordt de begroting voor 2013 voorgelezen. Er wordt gevraagd of 
er ideeën zijn voor het schenken aan ´n goed doel. Wederom is gekozen 
voor de stichting Jeanne en Toon van Kuppeveld. Aangezien ze dit jaar 
overslaan om naar Afrika af te reizen, wordt dit gereserveerd voor het 
volgende jaar. 

5. Namens de kascontrole commissie geeft Gied Blom aan dat de 
boekhouding van de Gagel gecontroleerd is en dat alles keurig in orde is 
bevonden. 

6. Volgend jaar zal wederom Gied Blom in de kascommissie zitten en zal Jo 
of Diny Kelleter hiervoor ook gevraagd worden. 

7. Marcel Selten wordt bedankt voor het rondbrengen van de Gagelaar. 
Verder worden Frank en Elly van Lith bedankt voor het beschikbaar 
stellen van hun terrein voor de papiercontainer en de FRITUURVET-
CO�TAI�ER, waar vanaf heden in gesloten verpakking, zowel vast als 
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vloeibaar vet gedeponeerd kan worden. Dit als doel extra inkomsten te 
genereren voor de buurt.  

8. Tenslotte wordt Harry Kuijpers bedankt voor het onderhouden van de 
website. Hij vermeld wel dat hij de website alleen up to date kan houden 
als er ook vanuit de buurt medewerking komt. 

9. Dan wordt er gemeld dat er ´n bestuurswisseling gaat plaatsvinden. 
Marian v.d. Boom neemt naar twaalf jaar afscheid. Zij vind het mooi 
geweest en draagt het graag aan iemand anders over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de pauze is er gelegenheid onder het genot van ´n hapje en ´n drankje 
tot betaling van de contributie over 2013. 
 
10. Na de pauze wordt Dorian Selten geïntroduceerd als nieuw bestuurslid. 

Zij neemt de taken van Marian over. 
11. De gagelloop wordt weer traditioneel georganiseerd met naar afloop ´n 

heerlijke kop soep. Verder wordt er naar ideeën gevraagd voor de 
familieactiviteit. Afgelopen jaar hebben we het KI museum bezocht en dit 
was voor vele ´n groot succes. Jeanne v. Kuppeveld komt met het idee om 
te gaan wilgenteenvlechten en Toon Kuijpers heeft het idee van 
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koningsschieten in Escharen. Naast de ideeën vanuit het bestuur worden 
deze mogelijkheden zeker mee  genomen. 

12. Pascalle licht de aanwezige in over de vrouwenactiviteit. Zei verteld dat 
de activiteit er dit jaar zeker gaat komen, maar dat alleen nog niet bekend 
wanneer en wat er plaats gaat vinden. Door ´n aantal mannen in de zaal 
wordt gevraagd of ´n eventuele mannenactiviteit ´n optie is. Dit wordt 
uiteraard bekeken door het bestuur. 

13. Het multifuctioneel bord stond dit jaar bij de Fam. Kuppen verlicht aan de 
Graafseweg. Dit werd ervaren als ´n juiste en perfecte plaats.  

14. Het biljarten verloopt naar wens, zowel voor poule 1 in ´t Lagerhuis als 
voor poule 2 bij Fam. Pluk. Dit jaar is besloten dat de finale zal worden 
gespeeld bij de Fam. Pluk.  

15. Tijdens de rondvraag wordt door Ans Kuppen gemeld dat de frietwagen 
na afloop van de fietstocht goed was bevallen, mede dankzij het mooie 
weer. Jeanne v. Kuppeveld heeft nog het idee om misschien ook eens te 
kijken of i.p.v. ´n pannenkoekenwagen te regelen is. Verder zijn er geen 
vragen of opmerkingen. 

 
Erwin bedankt namens de overige bestuursleden de aanwezigen en sluit de 
vergadering om 21.05 uur. 

 

AKTIVITEITEN 
 

TUSSENSTANDEN BILJARTEN 
 

 Poule 1 na 3 rondes      

 
Poule 2 na 4 
rondes      

       

 POULE 1 Punten  POULE 2 Punten  

1 Toon Kuipers 12 1 Theo Pluk 22  

2 Mark de Klein 11 2 Peter vd Boom 12 1 inh. 

3 Toon v. Kuppeveld 10 3 Mario Minten 11  

4 Harrie Kuijpers 9 4 Emiel Merkus 10  

5 Wim Selten 8 5 Steve v. Grave 7  

6 Paul Uphoff 7 6 Hem Verweyen 6 3 inh 

7 Rob Kuppen 7 7 Jan Schamp 5 1 inh. 

8 Mark v. Gemert 5 8 Herwieg Gerrits 3 3 inh. 
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           Slot/dankwoord  60+ Kerstmiddag van de Gagel  
12 december 2012 

 
 
 
Lieve beste mensen fijn dat jullie er weer waren 
Wat hadden we het toch gezellig hier met mekare 
Wat zaten we het toch weer te weten  
Met een drankje en onder het eten 
Wat hebben we weer zitten buurten met z’n allen 
We weten weer alles wat er in de Gagel is voorgevallen 
We hebben weer van alles meegekregen 
En kunnen er weer een jaartje tegen! 
 
Met dank aan de dames van de organisatie 
Het is elk jaar toch weer een prestatie 
Om steeds  weer iets te verzinnen om jullie zinnen te verzetten 
En er toch zorgvuldig op te letten 
Dat er voldoende tijd over is voor jullie favoriete bezigheid 
Want met buurten met elkaar dan vliegt de tijd. 
 
Namens het bestuur kwam Pascalle weer in de ring 
Zij zorgde voor een mooie toepasselijke opening 
Onze dank daarvoor en ook aan Jan en José 
En de gastvrijheid van die twee 
We waren weer welkom hier in de Valkhoeve  
En het was hier weer uitstekend toeven! 
 
Dank aan alles en aan iedereen  
En zo voor meteen 
Kom goed thuis,  blijf gezond en tevree 
Dat geven wij als kerstwens mee 
Heb oog en oor en hart voor elkaar 
Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
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VERJAARDAGEN 

 
FEBRUARI 

 
17 FEBRUARI  GIED BLOM    
 
21 FEBRUARI  JARNO MINTEN 
 
24 FEBRUARI  STEVE VAN GRAVEN 
 
    SJAAK DERKS 
 
    JEROEN KERKHOF 
 
    TONNY KUIPERS 
 
25 FEBRUARI  SANDRA BISSCHOPS 
 
 
 

CONTRIBUTIE 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie voor het jaar 2013 
over te maken op onze rekening bij de Rabobank, rekening nummer 

1343.15.693 t.n.v. BV de Gagel, graag met vermelding van uw 
naam of contant bij de penningmeesteres      

Dorian Selten, Graafseweg 39, Tel: 0485-455398 
Contributie bedraagt als volgt: 

Kinderen van 0 tot en met 15 jaar: gratis 
Jongeren van 16 tot en met 20 jaar:     Euro 5,00 

Volwassenen vanaf 21 jaar:  Euro 10,00 
Volwassenen vanaf 60 jaar:         Euro 5,00 

 
Peildatum leeftijd is 1 januari 2013. 
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
DORIAN SELTEN    0485-455398          m.e.m.selten@online.nl  
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
 
ROB KUPPEN   0485-451607                     rob@kuppen1.nl 
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie  
 
PASCALLE ALBERS  0485-455823   willem.albers@hotmail.com 
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten 
 
MARK DE KLEIN  0486-431444           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
HARRY KUIJPERS            0486-431359              kuijper5@xs4all.nl 
- webmaster 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 

 

AGENDA 
  2 feb. 10.30-11.00 Oud papier en 

frituurvet 
Fam. Van Lith 

10 feb.  Carnavalsoptocht nvt 

18 feb. 19.00 6e kaartavond G. v. Kessel Gagelweg 

20 feb. 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

20 feb 19.00 Poule 2 biljarten Fam. Pluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 FEBRUARI 


