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VOORWOORD 
 

In deze februari uitgave van de gagelaar vind u op pagina 4  'n 
uitgebreid verslag van de jaarvergadering gehouden op 12 januari jl. 
Vervolgens feliciteren wij de jarigen van deze maand. 
Omdat het nieuwe jaar zijn aanvang heeft gehad, vragen wij indien 
nog niet voldaan om de contributie dan wel contant of over te 
maken op de rekening van BV de gagel. 
Deze maand staan de laatste poule wedstrijden van het biljarten op 
het programma. Dus staat in dit nummer de tussenstand na drie 
gespeelde avonden voor poule 1 en poule 2. 
Verder komt u tegen 'n oproep voor het 40 jarig jubileumfeest, waar 
't bestuur graag om wat hulp vraagt ter voorbereiding van het feest. 
Ook blikken we nog terug op de kaartavond, die plaats heeft 
gevonden op maandag 26 januari. 
Ten laatste wil ik u nog wijzen op de agenda. 
 
de redactie. 
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JAARVERGADERING 

 
NOTULEN LEDENVERGADERING BV DE GAGEL gehouden op 

12 januari 2015 in Gagelgeluk 
 
Aanwezige bestuursleden : Pascalle Albers 
                                            Mark de Klein 
                                            Erwin van Dooren 
                                            Dorian Selten 
                                            Rob Kuppen 
 
Naast de bestuursleden zijn er 16 leden aanwezig. 
 

1. Opening door Erwin van Dooren om 20.10uur. Hij heet alle 
aanwezige welkom en wenst iedereen de beste wensen voor 
het nieuwe jaar. Hij vermeld dat we afgelopen jaar afscheid 
hebben moeten nemen van Harrie Kuijpers. We nemen  ’n 
moment van stilte in acht voor Harrie en voor de ernstig 
zieken in onze buurt.   

2. De notulen van de ledenvergadering 2014 liggen ter inzage 
op de tafels en worden zonder opmerkingen en vragen 
goedgekeurd en vastgelegd door de vergadering. In 2015 
geen burendag, omdat er geen bijdrage mogelijk was vanuit 
de stichting burendag in 2014. Het internet via glasvezel is 
verder niets van bekend en wordt door het bestuur verder 
niet ondersteund. 

3. Het bloementje voor de oudste bewoner is wederom netjes 
bezorgt bij Rina Verweijen. Pascalle wordt hiervoor bedankt. 

4. Het financieel verslag over 2014 en begroting van 2015 wordt 
voorgelezen door Erwin. Vanwege stemproblemen bij Dorian. 
Aan de inkomstenkant worden extra inkomsten gegenereerd 
door de extra kaartavonden en vanwege dat poule 1 dit 
seizoen biljart in Gagelgeluk en dus niet meer bij t Lagerhuis.  
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5. Verder komt er geen donatie meer via de Rabobank en blijkt 
dat het oud ijzer constant blijft en er goede inkomsten via de 
papiercontainer komen. (6 containers in 2014).    

  Aan de uitgavenkant zien we dat er geen energiekosten meer 
 zijn voor het bord aan de Graafseweg. Deze worden 
 gedoneerd door de eigenaar van de boerderij. De 
 energiekosten voor Gagelgeluk drukken aanzienlijk op 
 de begroting door de hoge petroleumkosten,  daarentegen 
 hebben we wel 'n warme ruimte tot onze beschikking. Voor 
 het 40 jarig  jubileumfeest, hebben we 'n flink bedrag 
 begroot, omdat we uiteraard meer gaan uitpakken dit 
 jaar. Verder zijn er geen opmerkingen vanuit de vergadering. 
 Tevens wordt aangegeven dat de contributie wederom 
 niet wordt verhoogd.  
6. Er wordt gevraagd of er ideeën zijn voor het schenken aan ´n 

goed doel. Wederom is gekozen voor de stichting van 
Jeanne en Toon van Kuppeveld. Zij zullen a.s. 31 januari 
weer voor vijf weken vertrekken naar Afrika om zich weer in 
te zetten voor diverse bewoners aldaar. Ze zullen de bijdrage 
van dit jaar gaan gebruiken om diverse spullen aan te 
schaffen. Jeanne bedankt de buurt voor deze bijdrage. 

7. Het beheer van onze website www.degagelaar.nl dat altijd 
door Harrie werd uitgevoerd, krijgt vanaf nu gelukkig een 
vervolg. Wij zijn blij dat dit wordt overgenomen door Guus 
Pluk. 

8. Namens de kascontrole commissie geeft Riet Minten ook 
namens Diny Kelleter aan dat de boekhouding van de Gagel 
gecontroleerd is en dat alles keurig in orde is bevonden. 

9. Volgend jaar zal wederom de Fam. Minten in de 
kascommissie zitten en zal Fam. van den Boom hiervoor 
tijdig ook gevraagd worden. 

 
Tijdens de pauze is er gelegenheid onder het genot van ´n hapje 
en ´n drankje tot betaling van de contributie over 2014. 
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10. 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. 

11. Pascalle en Rob zijn aftredend, waarvan Pascalle 
herkiesbaar is. De leden gaan akkoord en zij blijft weer drie 
jaar deel uitmaken van het bestuur. Daarentegen heeft Rob 
aangeven niet herkiesbaar te zijn en blijft tot 1 mei zich 
inzetten voor het buurtschap. Er wordt nog wel gevraagd of 
er iemand interesse heeft om zijn taken over te nemen.  

12. Pascalle gaf vorig jaar als oplossing aan om bijvoorbeeld 
twee keer per jaar ’n soort kaarttoernooi te organiseren. Hier 
werd positief op gereageerd. Dit jaar zijn ze opgenomen in de 
agenda en wel op 26 januari en 16 mei. Het is 'n soort open 
toernooi waarbij uw zich niet hoeft op te geven. 

13. Het bestuur geeft aan dat er dit jaar geen vrouwenactiviteit 
wordt georganiseerd. Wel kunnen de heren aangeven of ze 
eventueel mee willen doen aan het koningsschieten op 'n 
later de bepalen datum. Dit omdat het in 2014 geen 
doorgang heeft kunnen hebben door te weinig opgaven. 

14. Familie Pluk wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de biljartruimte. 

15. Voor het jubileumfeest wordt, dat na alle waarschijnlijkheid 
wordt gehouden op zaterdag 25 april en niet zoals vermeld in 
de agenda op vrijdag 24 april, om extra hulp gevraagd om 
diverse dingen voor te bereiden voor het feest. Bijvoorbeeld 
aankleding en het in orde maken van de feestruimte. Tevens 
wordt gemeld dat er tijdens het feest geen gagelloop wordt 
georganiseerd. Dit omdat het feest toegankelijk moet zijn 
voor jong en oud. 

16. Tijdens de rondvraag wordt opgemerkt dat er verjaardagen in 
de Gagelaar staan van leden die inmiddels de buurt hebben 
verlaten. Hier wordt naar gekeken en eventueel aangepast. 

 
Erwin bedankt namens de overige bestuursleden de aanwezigen en 
sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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VERJAARDAGEN 
 

FEBRUARI 
 

11 FEBRUARI   NIENKE VAN HEUMEN    
 
17 FEBRUARI   GIED BLOM    
 
24 FEBRUARI   STEVE VAN GRAVEN 
 
     SJAAK DERKS 
 
     JEROEN KERKHOF 
 
     TONNY KUIJPERS 
 
25 FEBRUARI   SANDRA BISSCHOPS 

 

 

CONTRIBUTIE 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om de contributie voor het jaar 2015 
over te maken op onze rekening bij de Rabobank, rekening nummer 
NL90 RABO 0134315693 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 2015. 
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BILJARTEN 
 

Stand na 3 speel rondes   
  punten 
 POULE 1 totaal  
1 Paul Uphoff 17  
2 Mark de Klein 12  
2 Mark v. Gemert 12 1 inh. 
4 Wim Selten 10 1 inh. 
5 Toon Kuipers 9  
5 Hans van Bakel 9  
7 Theo Kuipers 8  
8 Rob Kuppen 7  
9 Arie Kuppen 6  

10 Toon v. Kuppeveld 4  
    
 POULE 2   
1 Steve v. Grave 17  
2 Herwieg Gerrits 10 2 inh. 
3 Jan Schamp 9 1 inh. 
4 Hem Verweyen 7  
5 Mario Minten 6  
5 Emile Merkus 6  
7 Theo Pluk 4 2 inh. 

 

OPROEP 
 

Hoi allemaal 
Ik ben op zoek naar een glas voor mijn bouwlamp. 
Heeft er iemand een bouwlamp liggen die kapot is, 

maar waar nog een glas in heeft zitten. 
Dan graag melden bij Rob Kuppen. 

 
gr Rob 
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JUBILEUMFEEST 

 

Hulp gevraagd!!   
 

Op zaterdag 25 april is ons jubileumfeest gepland!  
Dus zet dit meteen goed op de kalender!!  

 
Nu is er nog niet helemaal duidelijk wat we allemaal gaan doen, 

maar we willen van jong tot oud iets organiseren.  
Aangezien dit nogal wat werk met zich meebrengt 

 willen wij jullie hulp vragen.  
 

Er zijn op de jaarvergadering al een aantal enthousiaste dames die 
zich al meteen hebben op gegeven om te helpen, maar veel handen 

maken licht werk dus daarom ook deze oproep in de gagelaar.  
 

Voor hulp kan je denken aan het mee klaarzetten en aankleden van 

de feestruimte , iets met het eten of drinken , maar ook 
ideeën over, of het meehelpen met activiteiten die we misschien 

kunnen doen zijn natuurlijk welkom.  
 

Hoe meer mensen er meedenken en doen hoe beter.  
Alle ideeën en helpende handjes mogen mailen naar  

 
willem.albers@hotmail.com of via de telefoon 06-17828233.  

 
Samen kunnen we er een superfeest van maken! 

 

Alvast bedankt!  
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KAARTAVOND 
 

Afgelopen maandag 26 jan was t zover, 
onze eerste inofficiële kaartavond.  

 
Na een Brabants kwartiertje met een bakje koffie of thee begonnen 

we met 10 mensen aan twee tafels te rikken.  
 

Hoewel t geen competitie was werd er lekker fanatiek gestreden om 
de punten. Na twee rondes bleek Wim Selten de grote winnaar. Het 
was een zeer geslaagde avond die zeker vervolg zal gaan krijgen. 
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www.degagelaar.nl                                               degagelaar@telfort.nl 12 

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  0485-785501           markdeklein@telfort.nl 
- aanspreekpunt de Gagelaar 
 
MARCEL SELTEN            0485-455398          m.e.m.selten@online.nl 
- bezorging Gagelaar 
 
REKENINGNUMMER GAGEL                            NL90 RABO 0134315693 

 

AGENDA 
 

04-02-15 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 

07-02-15 10.30-11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

11-02-15 19.00 Poule 1 biljarten Gagelgeluk 

15-02-15  Carnavalsoptocht  

25-02-15 19.00 Poule 2 biljarten Gagelgeluk 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR 20 FEBRUARI 


