
Algemene Ledenvergadering Oost-Gelderse Kegelbond 

 

Notulen van de 106e Algemene Ledenvergadering van de Oost Gelderse Kegelbond, 

gehouden op donderdag 18 mei 2017 in Concordia te Brummen. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter, Harrie Timmer, opent de vergadering en heet, mede namens de overige 

bestuursleden, iedereen van harte welkom op de 106e algemene ledenvergadering van 

de Oost-Gelderse kegelbond. 

Een speciaal woord van welkom is er voor de leden van verdienste de dames Toos ten 

Have en Hannie de Graaf en de heren Hans Wechgelaar, Piet Pfenninger, Jan Broens en 

Henk Hennink. 

Ook dit jaar is weer een aantal kegelaars, kegelaarsters en/of hun naasten overleden. Zij 

laten in hun kegelclub en naaste omgeving een leegte achter, die niet of nauwelijks op 

te vullen is. Om een ieder in de gelegenheid te stellen deze mensen op zijn/haar eigen 

wijze te gedenken, vraagt de voorzitter, waar  mogelijk, te gaan staan en een ogenblik 

stilte in acht te nemen. 

Hierna vervolgt de voorzitter zijn openingswoord. ‘De OGK,zowel als de Koninklijke 

Nederlandse Kegelbond, zijn volop in beweging. Het doet mij goed, dat ondanks de 

negatieve berichten met betrekking tot daling van het aantal leden en clubs en de 

vergrijzing, de schouders gezet worden onder projecten, die tot doel hebben onze 

kegelsport te promoten en aan te passen aan de veranderende wensen, mentaliteit en 

beleving van de kegelaars. 

De OGK-middagcompetitie, onder de bezielende leiding van Bertus Flierman, alsmede 

de deelname van dertien teams aan de landelijke competitie van de KNKB zijn 

voorbeelden van de ingeslagen nieuwe weg. Deze initiatieven zijn zeer succesvol te 

noemen en dragen zeker bij tot een positieve uitstraling van de kegelsport en van de 

OGK in het bijzonder. 

Het afgelopen seizoen hebben we de ingeslagen weg naar twee districten in de OGK 

door middel van promotiewedstrijden afgerond. Het bestuur van de OGK vindt het 

bijzonder spijtig dat, zowel bij districts- als OGK-wedstrijden, een aantal teams het 

blijkbaar niet de moeite vond om mee te gooien, waardoor hierdoor toch een 

gemankeerde promotie-degradatie plaats vond.  

Ook op KNKB-niveau zijn m.b.t. de opzet van wedstrijden een aantal pilots gelanceerd, 

overigens met wisselend succes. Evaluatie hiervan moet nog volgen en zal mogelijk 

leiden tot nieuwe inzichten. 

Een punt van aandacht is en blijft de communicatie. Ondanks communicatie via o.a. 

mail en website komt veel essentiële informatie niet bij leden van de clubs terecht. 

Hierdoor vermindert de betrokkenheid van die kegelaars bij de OGK en blijft de 

opgave voor activiteiten achter. Wij doen daarom een dringend beroep op ontvangers 

van informatie, zoals de secretarissen van clubs, om hun leden op de hoogte te brengen 

en te houden van deze zaken. Te vaak krijgt de OGK-secretaris opmerkingen en 

klachten dat leden niet goed geïnformeerd worden. Dit ervaren wij als onnodig en 

uitermate vervelend . 

Op verzoek van de OGK is na het aftreden van voorzitter Leo van der Lee als voorzitter 

van de KNKB een bijzondere ledenvergadering van de KNKB bijeen geroepen. 

Immers, hierna bestond het bestuur alleen nog uit de secretaris. De OGK heeft in deze 

vergadering zijn verantwoordelijkheid genomen. In de op 24 juni te houden uitgestelde 

jaarvergadering van de KNKB kan een compleet bestuur worden gepresenteerd, waarin 



onze penningmeester Ab Garritsen zal worden benoemd tot penningmeester van de 

KNKB, terwijl, onder strikte voorwaarden, jullie OGK-voorzitter tevens voorzitter 

wordt van de KNKB. 

Naast deze door de OGK ingevulde functies zijn er ook een tweede voorzitter en een 

bestuurslid public relations gevonden, waardoor het KNKB-bestuur voor het eerst in 

lange tijd weer compleet is 

Het doet ons goed om te zien dat in veel kegelhuizen initiatieven worden ontplooid 

m.b.t. modernisering en aanpassingen aan de moderne tijd. De realisering van een 

nieuw kegelhuis met vier banen in Borculo is zeer waarschijnlijk in het najaar voltooid. 

In mijn tweede jaar als voorzitter van de OGK ben ik geen uitdaging uit de weg gegaan. 

Daarbij ben ik gesterkt door een bestuur, dat onvoorwaardelijk als eenheid naar buiten 

is getreden. Ik ben er trots op om met zulke mensen samen te kunnen en mogen werken 

en zo te proberen onze kegelsport weer op de kaart te zetten en het goede te behouden 

en daar waar mogelijk van nieuwe impulsen en ontwikkelingen te voorzien. 

Dames en heren, ik wens u met ons een prettige avond toe en open bij deze de 106e 

algemene ledenvergadering van de Oost-Gelderse Kegelbond’, aldus besloot voorzitter 

Harrie Timmer zijn openingstoespraak. 
 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 10 mei 2016. 

De notulen zijn gepubliceerd op de website. Aangezien bij het secretariaat daarop geen 

reacties zijn ontvangen en er ook uit de vergadering nu geen op- of aanmerkingen 

komen, worden de notulen onder dankzegging aan de samensteller ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Secretaris Jan Krooshof deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van Sjoerd 

Engelsman, voorzitter District 2, alsmede van Lies en Jos Claessen. Verder hebben de 

volgende verenigingen zich afgemeld: NIOS, Zet ’m Op en ’t Noorden uit Aalten; 

Alles Om en Alle Negen uit Doesburg; VOB, Hout Moet en Frielinkhof uit 

Doetinchem; Op ’t Kantje uit Zevenaar; APC dames uit Lochem en De Vriendschap uit 

Gendringen. 

 

4. Mededelingen. 

De secretaris deelt mee dat bij eventuele stemmingen district 1 over 42 en district 2 

over 43 stemmen beschikt. 

 

5. Verslag kascommissie. 

De heer H. Wesselink van Entre Nous uit Brummen meldt namens de kascommissie, 

waarin ook de heer T. Jansen van OK uit Doetinchem zitting had, de stukken van de 

penningmeester in orde te hebben bevonden. Op voorstel van de commissie wordt 

besloten de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer. De vergadering 

ondersteunt dit met applaus. 

De heer Wesselink, die nog even door de voorzitter in het zonnetje wordt gezet 

vanwege de hem verleende koninklijke onderscheiding, treedt terug als lid van de 

kascommissie en wordt opgevolgd door de heer B. Arendsen van Alles Umme uit 

Lochem, vorig jaar aangewezen als reserve. District 2 moet nog een nieuwe reserve 

aanwijzen. 

 

6. Jaarverslag penningmeester over 2016. 



In een korte toelichting op het jaarverslag zegt penningmeester Ab Garritsen dat het 

batig saldo van € 1.912 is toegevoegd aan de reserve die daardoor stijgt tot € 56.577. 

Hij is ook nog nagegaan wat de financiële gevolgen zijn geweest van de opheffing van 

District 3. In 2015, toen er nog drie districten waren, bedroegen de uitgaven van de 

districten in totaal € 13.343 terwijl in 2016 met nog maar twee districten het ging om € 

12.364. Er is dus een voordeel van € 979. Maar dit wil niet zeggen dat dit elk jaar het 

geval zal zijn, aldus de penningmeester. Het kan van jaar tot jaar verschillen. 

Het verslag wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

7. Vaststelling begroting 2017. 

In de begroting is de daling van het aan tal leden met negentig verwerkt. Als gevolg 

van de gedaalde contributieopbrengst zit er nu niet veel ruimte meer in  de begroting, 

laat de penningmeester weten. Toch heeft het bestuur besloten de contributie niet te 

verhogen. Ook de KNKB verhoogt de contributie evenmin. Inmiddels zijn de nota’s 

naar de clubs verzonden en is een groot deel ervan al voldaan. 

Het bestuur heeft geluiden opgevangen dat er behoefte is aan een nieuwe categorie 

leden, steunende leden. De KNKB kent die al. Deze leden hebben geen stemrecht. 

Voorgesteld wordt de contributie hiervoor vast te stellen op tien euro per jaar. 

Vooruitlopend op de goedkeuring door de algemene ledenvergadering is deze nieuwe 

categorie leden al ingevoerd per 1 januari 2017. 

De OGK kent nu de volgende leden met de daarbij behorende contributie: 

Volledig lidmaatschap € 39,85 per jaar; 

Geen competitie spelende leden € 22,25 per jaar; 

Steunende leden € 10 per jaar; 

Jeugdleden tot 21 jaar in competitie € 28,70; 

Jeugdleden tot 21 jaar zonder competitie € 11,10. 

De heer Bob ten Donkelaar (KIK Zutphen) wil weten welke rechten steunende leden 

moeten ontberen. Tellen bijvoorbeeld de jaren gewoon mee voor een jubileum, wil hij 

weten? De penningmeester antwoordt dat het enige dat hen wordt ontzegd het 

stemrecht is. 

De vergadering keurt de begroting voor 2017 met inachtneming van het bovenstaande 

zonder verdere op- of aanmerkingen goed.  

 

8. Vaststelling voorlopige begroting 2018. 

In een toelichting zegt penningmeester Ab Garritsen dat het nadelig saldo, voor 2018 

begroot op € 2.480, in de daaropvolgende jaren groter kan worden als de daling van het 

aantal leden doorzet. Het bestuur staat echter op het standpunt dat dit vooralsnog niet 

tot verhoging van de contributie mag leiden. Dit houdt wel in dat de reserve kleiner 

wordt. De voorlopige begroting wordt zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd 

vastgesteld.  

 

9. Vaststelling contributie 2018. 

De contributie wordt in 2018 niet verhoogd, tenzij de KNKB tot een verhoging besluit 

in welk geval deze verhoging zal worden doorberekend aan de clubs. 

Na afloop van dit laatste financiële agendapunt krijgt de penningmeester een applaus 

van de vergadering. 

 

10. Voorziening vacatures bestuur. 

a. De heer H. Timmer, voorzitter, is aftredend en herkiesbaar. Zijn herverkiezing wordt 

onderstreept met een applaus. 



b. De heer P. Hulleman is aftredend en niet-herkiesbaar. District 1 heeft de heer L. 

Ebeltjes aangewezen als diens opvolger. Marja Raaben speldt hem het bestuursinsigne 

op. De voorzitter, Harrie Timmer, bedankt Piet Hulleman voor zijn inzet gedurende een 

reeks van jaren. Overgekomen uit het Apeldoornse werd hij al snel gestrikt voor 

functies binnen de OGK. Hij was bestuurslid, bondscoach, websitebeheerder en 

fotograaf. Als dank wordt hem een enveloppe met inhoud aangeboden. De dank van het 

district ontvangt Piet Hulleman bij monde van Hans van Elk, de voorzitter van District 

1.  

c. De herbenoeming van de heer A. Notten (District 2), die was geagendeerd, komt te 

vervallen. Dit heeft reeds zijn beslag gekregen in de 105e jaarvergadering op 10 mei 

2016. 

Marja Raaben, vorig jaar tot bestuurslid benoemd, krijgt alsnog het bestuursinsigne. 

Het wordt haar opgespeld door penningmeester Ab Garritsen. 

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruikt om woorden van dank te richten tot 

Theo van Elburg, die afscheid neemt als bestuurslid van de KNKB. Hij heeft in dit 

bestuur verschillende functies bekleed, waaronder het beheer van de ledenadministratie. 

‘Theo zat niet namens de OGK in het bestuur maar hij was wel van ons’, zei de 

voorzitter die zijn woorden vergezeld liet gaan van een bos bloemen voor echtgenote 

Toos. 

 

11. Rondvraag. 

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van op- of aanmerkingen 

werd geen gebruik gemaakt. 

 

12. Presentatie van de heer Timmer over werving van nieuwe leden. 

Dit agendapunt komt te vervallen in verband met de recente ontwikkelingen binnen de 

KNKB. Daarover praat voorzitter Harrie Timmer de vergadering bij. Door het 

plotselinge vertrek vanwege persoonlijke redenen van Leo van der Lee als voorzitter 

ontstond er een ernstige situatie. Het bestuur zou alleen nog uit een secretaris bestaan. 

Besloten werd de geplande vergadering van 29 april te verplaatsen. De OGK had hier 

geen vrede mee en bedong dat er op deze datum zou worden gesproken over de 

oplossing van de ontstane crisis. 

Op de avond voorafgaande aan deze 29e april staken de leden van het dagelijks bestuur 

van de OGK de koppen bij elkaar en stelden een notitie op, waarin zij een voorstel 

hadden vervat tot oplossing van de crisis. Dit werd vertrouwelijk toegezonden aan de 

secretaris van de KNKB met de mededeling dat het pas in bespreking zou mogen 

worden gebracht als er geen bruikbare oplossing voor de bestuurscrisis aangedragen 

zou worden. 

Toen dit inderdaad gebeurde, liet de OGK weten haar verantwoordelijkheid te willen 

nemen. Voorgesteld werd, zulks onder strikte voorwaarden, Harrie Timmer te 

benoemen tot voorzitter en Ab Garritsen tot penningmeester van de KNKB. Ter 

vergadering stelde Jaap Pronk uit Nijmegen zich beschikbaar als vice-voorzitter. Bij de 

gestelde voorwaarden gaat het om maatregelen die de taak van de voorzitter kunnen 

verlichten. Zo moeten de bestuursvergaderingen in Brummen worden gehouden, 

worden ereleden en leden van verdienste ingezet bij huldigingen in hun regio, komt de 

najaarsvergadering te vervallen en moet de PR-vacature in het bestuur worden 

opgevuld. Hieraan is inmiddels voldaan zodat niets een benoeming van de heren 

Timmer en Garritsen in een op 24 juni te houden algemene ledenvergadering in de weg 

lijkt te staan. 



Harrie Timmer heeft nog contact gehad met de afgetreden voorzitter Leo van der Lee. 

Daarbij is hem gebleken dat Leo niet is gestruikeld over valkuilen maar dat de fles 

gewoon leeg was. ‘Misschien heeft hij het wel te gek gemaakt’, veronderstelde 

Timmer. 

Lid van verdienste en oud-secretaris Hans Wechgelaer herinnerde aan een vorige crisis 

binnen de KNKB. Een lijmpoging mislukte toen. Er moest een nieuwe ‘club’ worden 

geformeerd. Dat is nu ook weer het geval. Hij toonde zich erg ingenomen met de 

bereidheid van Harrie Timmer om de kar te gaan trekken omdat hij ook nog een eigen 

horecabedrijf heeft en de OGK blijft leiden. Nadat een applaus was geluwd, besloot 

Harrie Timmer dit agendapunt met de constatering: ‘Ik ben het wel verplicht aan opa 

Timmer.’  

 

13. Sluiting. 

Hierna sloot de voorzitter de vergadering. Na de pauze werden er nog jubilarissen en 

kampioenen gehuldigd. Hierover elders op deze site meer. 

 

NOTULEN JAARVERGADERING 

Iedereen die op- of aanmerkingen heeft op de notulen van de 106e Algemene 

Ledenvergadering, gehouden op donderdag 18 mei 2017 in Brummen, zoals die op 

deze website staan, dient die vóór 1 september 2017 schriftelijk kenbaar te maken aan 

het secretariaat van de OGK. 

 


