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VOORWOORD
De maand Februari staat voor de deur. Voor velen de maand van
het carnaval. Hossen, springen en vooral plezier maken.
In deze uitgave allereerst het bericht van Wilma en Andre Relou dat
zij inmiddels hun bedrijf hebben moeten beëindigen. In ieder geval
vanuit de redactie bedankt voor de velen jaren dat wij bij jullie
hebben mogen genieten van o.a. de heerlijke ijsjes.
Vervolgens ziet u 'n uitgebreid verslag van de jaarvergadering.
Ook feliciteren wij uiteraard de jarigen van deze maand.
Tenslotte wijzen wij u op de agenda en vergeet indien nog niet
gebeurt de contributie te betalen aan onze penningmeester.
de redactie.

FF PAUZE
Ter kennisgeving:
Graag willen wij al onze buurtgenoten die ons de afgelopen jaren
bezocht hebben voor een ijsje of kopje koffie bedanken voor hun
bezoekjes.
Wij hebben echter besloten om vanaf 2016 ons bedrijfje te
beëindigen.
Met vr. groeten en tot ziens, Wilma en André Relou
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JAARVERGADERING
NOTULEN LEDENVERGADERING BV DE GAGEL gehouden op 11
januari 2016 in Gagelgeluk
Aanwezige bestuursleden : Pascalle Albers
Erwin van Dooren
Dorian Selten
Guus Pluk
Afgemeld hebben zich de volgende leden: Mark de Klein (bestuurslid),
Rob en Janneke Kuppen, Frank van Lith en Anita Blonk.
Naast de bestuursleden zijn er 19 leden aanwezig.
1. Opening door Erwin van Dooren om 20.15 uur. 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 Roel van Duijnhoven. Verder nemen we ’n
moment van stilte in acht voor de ernstig zieken in onze buurt.
2. De notulen van de ledenvergadering 2015 liggen ter inzage op de
tafels en worden zonder opmerkingen en vragen goedgekeurd en
vastgelegd door de vergadering.
3. Het bloementje voor de oudste bewoner is wederom netjes bezorgt
bij Rina Verweijen. Lenie en Riet worden hiervoor bedankt.
4. Het financieel verslag over 2015 en begroting van 2016 wordt
voorgelezen door Dorian. Er komt geen donatie meer via de
Rabobank en blijkt dat het oud ijzer constant blijft en er constante
inkomsten via de papiercontainer komen. (? containers in 2015).
De energiekosten voor Gagelgeluk drukken nog wel op de
begroting maar hier wordt in de rest van de begroting
rekening
gehouden.
Voor het 40 jarig jubileumfeest hadden we 'n flink bedrag begroot
dit is slechts voor een deel ten koste gegaan van
onze
spaarrekening. Verder zijn er geen opmerkingen
vanuit de
vergadering. Tevens wordt aangegeven dat de
contributie
wederom niet wordt verhoogd.
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5. Er wordt gevraagd of er ideeën zijn voor het schenken aan ´n goed
doel. Door Riet Minten wordt geopperd om dit jaar een schenking
te doen aan de Stamceldonorbank waar Dennis Verweijen (door
zijn ziekte) nauw bij betrokken is geraakt. Dit idee wordt door de
vergadering volmondig ondersteund.
6. Namens de kascontrole commissie geeft Riet Minten ook namens
Marian van den Boom aan dat de boekhouding van de Gagel
gecontroleerd is en dat alles keurig in orde is bevonden.
7. Volgend jaar zal wederom de Fam. Van den Boom in de
kascommissie zitten en zal Fam. Selten 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 2016.
8. Afgelopen jaar heeft Guus Pluk de plek ingenomen van Rob
Kuppen in het bestuur, komend jaar zijn er geen wijzigingen
gepland. Erwin geeft echter aan dat dit zijn laatste jaar zal zijn in
het bestuur, er zal een opvolger gezocht worden om vanaf volgend
jaar zijn plaats in te nemen.
9. Marie José wordt hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen
van Gagelgeluk en krijgt hiervoor een applaus van de aanwezigen.
Marcel Selten wordt bedankt voor het keurig rondbrengen van de
Gagelaar. Verder worden Frank en Elly van Lith wederom bedankt
voor het beschikbaar stellen van hun terrein voor de
papiercontainer.
10. Pascalle geeft aan dat er net als vorig jaar weer een tweetal
kaartavonden zijn gepland op 25 januari en 14 maart. Enige
verschil met vorig jaar is dat het nu een half uurtje later begint
(19.30u).
11. Anita Blonk heeft aangegeven een soort van open dag te willen
organiseren voor de buurtleden om te laten zien welke activiteiten
zijn ontwikkelt op de Gagelhoeve. Hiervoor zal een datum worden
geprikt en geïnteresseerden kunnen zich vervolgens aanmelden.
12. Guus Pluk laat zien wat er de afgelopen maanden is gebeurd op
het gebied van de website. Dankzij het werk van Harry Kuijpers in
het verleden kunnen we nu de website vullen met allerlei foto's en
teksten. De site is nu voor beperkt gedeelte gevuld, in de loop van
de tijd zal dit verder uitgebreid worden. Guus vraagt ook of de
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buurtleden hem informatie (foto's etc.) willen sturen om te plaatsen
op de website.
13. Tijdens de rondvraag worden de volgende zaken opgemerkt
– Er zal bij Frank geïnformeerd worden of hij interesse heeft in de stoelen
die nu nog bij Gagelgeluk staan. Mocht hij geen interesse hebben gaan de
stoelen en tafels weer terug naar Familie Pluk.
– Arie Kuppen geeft aan dat er toch mogelijkheden zijn om bij de
Rabobank een bepaalde bijdrage te verkrijgen voor verenigingen etc. Dit
zal verder worden uitgezocht door het bestuur.
– Ook vraag Arie of de tijdstippen in de agenda op de website aangepast
kunnen worden, dit wordt door Guus ter plekke verzorgd.
– Tenslotte stelt Marcel Selten voor of er een behoefte bestaat aan een
'buurt-app'. In de vergadering wordt dit gepolst en er zijn diverse
buurtleden geïnteresseerd. Het bestuur zal dit verder onderzoeken.
Erwin bedankt namens de overige bestuursleden de aanwezigen en sluit
de vergadering om 21.25 uur.

BLOEMETJE
Bloemetje oudst jarige 2015
Ook voor het jaar 2015 is er weer een bloemetje bezorgd bij de
oudst jarige van onze buurtschap.
Wederom was dit bloemetje voor Rina Verweijen.
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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 2016
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 penningmeester.
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 2016.
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ADRESSEN
ERWIN VAN DOOREN
0486-472481
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop

vandooren@airbags.nl

DORIAN SELTEN
0485-455398
- penningmeester c.q. financiële zaken
- ledenadministratie

m.e.m.selten@online.nl

PASCALLE ALBERS
0485-455823 willem.albers@hotmail.com
- aanspreekpunt (jeugd-) activiteiten
MARK DE KLEIN
0485-785501
- aanspreekpunt de Gagelaar
- aanspreekpunt biljart- en kaartcompetitie

markdeklein@telfort.nl

GUUS PLUK
- webmaster

06-46165731

guuspluk@muziekschool
musicfun.nl

MARCEL SELTEN
- bezorging Gagelaar

0485-455398

m.e.m.selten@online.nl

REKENINGNUMMER GAGEL

NL90 RABO 0134315693

AGENDA
03-02-16
06-02-16
07-02-16
17-02-16
24-02-16

19.00
10.30-11.00
19.00
19.00
19.00

Poule 2 biljarten
Oud papier
Carnavalsoptocht
Poule 1 biljarten
Poule 2 biljarten

Gagelgeluk
Fam. Van Lith
Gagelgeluk
Gagelgeluk
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