
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden 

op donderdag 20 april in ’t Molentje te Silvolde.  

 

 De OGK overweegt niet alleen in 2018 maar ook in daaropvolgende jaren 

contributieverhogingen achterwege te laten. Dit kan alleen door in te teren op de 

reserves. Dit idee en de vraag hoever daarmee te gaan, wordt voorgelegd aan de 

financiële commissie. 

 Kegelclub De Lijmers krijgt een bijdrage in de kosten van aanschaffing van een 

laptop, t.w. 50% van de kosten met een maximum van € 300. 

 Een verzoek van de Federatie Aalten om meer wedstrijden toe te wijzen aan Aalten 

wordt voorgelegd aan de wedstrijdcommissie en de competitieleider. 

 Kegelclub Alles Umme is niet gelukkig met de degradatie van Acht o.d. Lange. Het 

eerste viertal van de club is te sterk voor de 1
e
 klasse. Het bestuur heeft begrip voor de 

klacht maar stelt vast dat op grond van de reglementen niet anders gehandeld kon 

worden. 

 Het bestuur zal rijkelijk vertegenwoordigd zijn op de ledenvergadering van de KNKB 

op 29 april waar gesproken wordt over de situatie die is ontstaan door het onverhoedse 

terugtreden van voorzitter Leo van der Lee. De OGK zal ook zijn 

verantwoordelijkheid moeten nemen nu er in het KNKB-bestuur drie vacatures zijn 

ontstaan. 

 Op de agenda voor de ALV op 18 mei staat abusievelijk dat Ton Notten aftredend en 

herkiesbaar is als bestuurslid. Dit heeft vorig jaar al plaatsgevonden. 

 Op advies van de financiële commissie wordt besloten de reisvergoeding voor 

deelname aan individuele wedstrijden te schrappen. Bondsviertallen kunnen wel 

aanspraak maken op een vergoeding voor één auto na aftrek van de eerste honderd 

kilometer. 

 Bestuurslid Rob Hartgers heeft een pleidooi gehouden voor het onderhouden van de 

banen nadat ze gevlakt en goedgekeurd zijn. Zijn ideeën hieromtrent gaat hij 

bespreken met de wedstrijdcommissie. 

 De wedstrijdcommissie en de reglementscommissie gaan zich buigen over de vraag of 

er een protocol moet worden opgesteld voor situaties die optreden als er tijdens een 

wedstrijd storingen ontstaan. Daarover blijkt nu onduidelijkheid te bestaan. 

 Bij de laatste wedstrijd van de landelijke competitie in de 1
e
 afdeling zal Harrie 

Timmer de KNKB vertegenwoordigen en in de 3
e
 afdeling doet André Thomissen dat. 

De finales B en C in Zwolle worden namens de OGK bijgewoond door Ab Garritsen 

(zaterdag 6 mei) en André Thomissen (zondag 7 mei). 


