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LEDENVERGADERING 
 

NOTULEN LEDENVERGADERING BV DE GAGEL   
gehouden op 16 januari 2012 bij DOMUS 

 
Aanwezige bestuursleden: Pascalle Albers 
    Mark de Klein 
    Erwin van Dooren 
    Marian v.d. Boom 
 
Afwezig met bericht van afwezigheid: Rob Kuppen 
 
Naast de bestuursleden zijn er 18 leden aanwezig. Afgemeld hebben zich Rob en 
Janneke Kuppen, Emile Merkus, Freddy van Dooren, Hem en Annemarie 
Verweijen en Rina Verweijen. 
 
 

1. Opening door Erwin van Dooren om 08.10 uur. Hij heet alle aanwezigen 
welkom. Hij vermeldt dat Rob en Janneke Kuppen niet aanwezig kunnen 
zijn in verband met de geboorte van hun dochter Ise op donderdag 12 
januari. Daarna is er  een moment stilte voor de overleden leden van 
afgelopen jaar: Edwin Vlaar en Koos van Gemert. 

2. De notulen van de ledenvergadering 2011 liggen ter inzage op de tafels 
en worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgelegd door de 
vergadering.  

3. Het financieel verslag over 2011 wordt voorgelezen door Marian. Er zijn 
wederom goede inkomsten geweest voor het oude papier. Verder zijn er 
geen opmerkingen vanuit de vergadering.  

4. Daarna wordt de begroting voor 2012 voorgelezen. Er wordt gevraagd of 
de vergadering er weer mee instemt om Euro 50,00 over te maken voor 
het goede doel, waar Toon en Jeanne van Kuppeveld zich inzetten. Dit 
wordt goedgekeurd. Jeanne geeft een korte update van de 
werkzaamheden: ze zijn bezig met een nieuwe stichting, aangezien Be 
More ermee gestopt is. Er zijn nu twee projecten: het dagcentrum voor 
gehandicapten waarmee Ithemba zich bezighoudt. Dit is opgezet en 
wordt verder onderhouden. Jeanne gaat zich nu vooral inzetten voor het 
project: Tamsanka: dit is een weeshuis .Ze zijn bezig een aantal 
vrijwilligers  voor te bereiden om met dit project te gaan helpen. Ook zijn 
ze  met een website hierover bezig. Zodra dit alles klaar is, zal er 
informatie in de Gagelaar komen. Op 25 januari zullen Toon en Jeanne 
weer naar Afrika vertrekken. 
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Verder staat er nog een post op de begroting voor een multifunctioneel 
bord: in 2011 hebben we het doek met kerstgroeten aangeschaft, in 2012 
zal er nog een doek komen met WELKOM IN DE BUURT, aangezien het 
huidige bord hoognodig aan vervanging toe is. 
Aangezien we in 2011 geen rekening hebben ontvangen voor de 
Gagelaar, is de post voor de Gagelaar voor 2012 een hoger bedrag 
opgenomen dan normaal het geval is. 

5. Namens de kascontrole commissie geeft Jeanne van Kuppeveld aan dat 
de boekhouding van de Gagel gecontroleerd is door Freddy van Dooren 
en haarzelf en dat alles keurig in orde bevonden is. 

6. Volgend jaar zal wederom Jeanne van Kuppeveld in de kascommissie 
zitten en zal Kara Bongers hiervoor ook gevraagd worden. 

7. Aangezien de financiën ook dit jaar weer positief uitvielen, zal de 
contributie als voorheen blijven. 

8. Bestuursverkiezing: Pascalle Albers en Rob Kuppen zijn aftredend en 
herkiesbaar. Aangezien iedereen ermee akkoord gaat, worden zij weer 
voor een periode van drie jaar gekozen. Erwin geeft nog even aan dat 
Marian er volgend jaar mee stopt, dus als er animo is vanuit de buurt om 
penningmeester te worden, dan horen we dat graag. 

9. Er wordt aan de vergadering gevraagd of er nog op- of aanmerkingen zijn 
v.w.b. de opzet van het nieuwe bestuur. José Geurts van Kessel geeft 
aan dat het in het begin even wennen was en het niet helemaal duidelijk 
was wie wat deed, maar dat daar nu een heel helder beeld van is. Verder 
staan ook de taken van elk bestuurslid op de website. 

10. Het rondbrengen van de Gagelaar zal overgenomen worden door Marcel 
Selten. Hij zal de hele Gagel voor zijn rekening nemen. 

11. In een van de Gagelaars was een oproep geplaatst aan de jeugdleden 
van 10 tot 20 jaar om te vragen wat zij graag zouden willen dat de 
buurtvereniging voor hun organiseert. Aangezien hier verder geen 
reacties op gekomen zijn en het animo bij de laatste activiteit erg laag 
was, is besloten om op dit moment geen activiteiten voor deze 
leeftijdsgroep te organiseren.  

12. Er zal dit jaar weer een vrouwenactiviteit georganiseerd worden. Wat het 
wordt zal te zijner tijd in de Gagelaar te lezen zijn. 

13. De Gagelloop zal dit jaar een iets andere invulling krijgen dan voorheen 
Het zal een avondvullend programma worden, maar wat precies blijft nog 
een verrassing. 

 
 
 
Tijdens de pauze is er gelegenheid tot betaling van de contributie over 2012. 
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14. Na de pauze wordt Harrie Kuipers bedankt voor het onderhoud en beheer 

van de website. Deze wordt keurig bijgehouden. Soms is het zelfs zo dat 
de Gagelaar eerder op de website te zien is, als dat hij in de bus ligt. Er 
wordt nog een oproep gedaan om regelmatig op de website te kijken en 
als er wat te melden is, dit aan Harrie door te geven, dan zorgt hij ervoor 
dat het op de website geplaatst wordt.  

15. Verder worden Frank en Ellie van Lith bedankt voor het beschikbaar 
stellen van ruimte voor het plaatsen van de papiercontainer. Er is een 
nieuwe container geplaatst, omdat er een andere firma aangesteld is voor 
de papierinzameling, maar voor de buurt blijft alles zoals het was. 

16. De familieactiviteit van het komend jaar zal naar alle waarschijnlijkheid 
het KI museum in Beers worden. Volgens de aanwezigen is het erg mooi 
om dit museum te zien. Ook voor kinderen is het de moeite waard, zij 
zullen zich wel kunnen vermaken. 

17. Het biljarten heeft dit jaar een alternatieve indeling gekregen. Poule 1 
biljart bij het Lagerhuis, terwijl Poule 2 bij Theo Pluk biljart. Door alle 
partijen wordt dit als prettig ervaren. Voor de finale is er een alternatief 
bedacht: voor één keer kan deze gehouden worden bij Domus aan de 
Gagelweg. Aan de aanwezigen van beide poules wordt gevraagd of zij 
zich hierin kunnen vinden en dezen stemmen hiermee in. 

18. Tijdens de rondvraag zijn er de volgende opmerkingen/vragen: 
- Het multifunctioneel bord aan de weg wordt als erg leuk gezien.  

Maar het is in de avond niet te zien. Het bestuur is er al mee bezig 
geweest om dit volgend jaar wat beter zichtbaar te maken, maar dit 
jaar was het net te kort dag. 

- José Geurts van Kessel vermeldt nog dat buurtleden zich niet 
bezwaard hoeven voelen, als de bewoners van Domus bij een 
activiteit (bv. bij de barbecue) apart gaan zitten van de rest van de 
buurt. De bewoners hebben hier absoluut geen problemen mee. 
Verder vermeldt ze dat ze per activiteit bekijken wie van de bewoners 
hier aan mee kan doen. 

- Lenie Bisschops stelt de vraag om de oudste jarige van de Gagel een 
klein cadeautje aan te bieden bij diens verjaardag. Hier wordt mee 
ingestemd. Op dit moment is dit Mevrouw Anna Jansen. 

- Joke Hol geeft aan dat de kerstviering als heel mooi ervaren wordt. 
 
 
Erwin bedankt de aanwezigen en  sluit de vergadering om 21.05 uur. 
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AKTIVITEITEN 
 

UITSLAGEN KAARTAVONDEN 
 

         Kaartavond 21 november 
  

1 Gerrit Bisschops 141 
2 Jan Geurts van Kessel 84 
3 Dorian Selten 35 
4 Martin Castro Gomez 26 
5 Wim Selten 11 
6 Toon Kuijpers 0 
7 Lenie Bisschops -9 
8 Jose Geurts van Kessel -22 
9 Anne Marie Verweijen -43 
10 Ans Kuppen -54 
11 Mariska Geurts v Kessel -77 
12 Riet Minten -92 

   
        Kaartavond 12 december 

  
1 Gerrit Bisschops 125 
2 Mariska Geurts v Kessel 77 
3 Jan Geurts v Kessel 43 
4 Annemarie Verweijen 3 
5 Martin Castro Gomez -3 
6 Riet Minten -27 
7 Ans Kuppen -33 
8 Jose Geurts v. Kessel -98 
9 Toon Kuijpers 

 

 

BILJARTEN 
Op woensdag 29 februari zal de biljartfinale gespeeld worden bij  

Domus aan de Gagelweg aanvang 19.00u 
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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 2012 
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 penningmeester Marian v.d. Boom, 

Schippersdijk 4, Tel.0486-432085 
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 2012. 
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ADRESSEN 
 

ERWIN VAN DOOREN      0486-472481           vandooren@airbags.nl 
- woordvoerder (bestuur-) vergaderingen 

- bezorging Gagelaar zuidzijde 
- organisatie B.B.Q. - fietstocht - Gagelloop 
 
MARIAN VAN DE BOOM   0486-432085    p.vdboom@hetnet.nl 
- penningmeesteres c.q. financiële zaken 
- ledenadministratie 
- bezorging Gagelaar noordzijde                                                                 
 
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 

AGENDA 
 1 feb. 19.00 Poule 1 biljarten Lagerhuis 

 4 feb. 10.30 – 11.00 Oud papier Fam. Van Lith 

 6 feb. 19.45 6e kaartavond G.v. Kessel Gagelweg 

 8 feb. 19.00 Poule 2 biljarten Fam. Pluk 

19 feb.  Carnavalsoptocht  

27 feb. 19.45 7e kaartavond G.v. Kessel Gagelweg 

29 feb. 19.00 Finale biljarten G.v. Kessel Gagelweg 

 
INLEVEREN KOPIJ VÓÓR   

20 FEBRUARI 2012 


