
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

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

op maandag 4 september 2017 in 4 Op het Plein te Varsseveld. 

 

 Van de KNKB is een overzicht omtrent uit te keren vergoedingen ontvangen. 

 De KNKB dringt erop aan dat teams in de eerste en tweede divisie van de landelijke 

competitie een clubshirt gaan dragen. Het dragen ervan in de derde divisie wordt 

gepromoot. Clubs die al over een tenue beschikken kunnen daar een logo op laten 

drukken. De kosten van de shirts worden vergoed tot een bedrag van vijftien euro. 

 Bericht van de wedstrijdcommissie van de KNKB dat de bekerwedstrijd dit jaar als 

pilot in drie klassen wordt gehouden; 1e klasse voor clubs in de landelijke competitie 

1e divisie, 2e klasse voor de 2e divisieclubs en 3e klasse voor de 3e divisieclubs en 

clubs die niet in de landelijke competitie uitkomen. Laatstgenoemde clubs moeten zich 

hiervoor inschrijven. In alle gevallen gaat het om vijftallen, zulks om te voorkomen 

dat wedstrijden onbeslist eindigen. 

 Het NK voor junioren wordt op 5 november in Winterswijk gehouden (Hameland). 

Federaties/clubs die over jeugdleden beschikken worden geattendeerd op dit 

kampioenschap. 

 De najaarsvergadering van de KNKB wordt op zaterdag 2 december gehouden. Omdat 

Harrie Timmer en Ab Garritsen nu zitting hebben in het KNKB-bestuur zullen Jan 

Krooshof en Ton Notten daar de OGK vertegenwoordigen. 

 De landelijke competitie wordt in de 3e divisie in drie poules gespeeld. De KNKB 

verstrekt aan de deelnemers van de landelijke competitie een tegemoetkoming in de 

kosten van de volledige reisafstand, dit is kostbaar en mogelijk op den duur niet vol te 

houden. Het KNKB-bestuur zal samen met de wedstrijdcommissie en de financiële 

commissie een en ander tegen het licht houden. 

 Op 1 oktober wordt in Groningen de stedenwedstrijd gespeeld. Jan Broens en Dick 

Zwierenberg hebben hiervoor een representatief  OGK-achttal weten samen te stellen.  

 Bestuurslid Marja Raaben gaat een plan uitwerken voor de huldiging van jubilarissen 

tijdens de Algemene Ledenvergadering. Die verloopt nu, zo meent zij, nogal 

rommelig. Marja is er een voorstander van dat er wat meer structuur in komt. 

 Er moet meer aandacht worden geschonken aan het werven van ondersteunende leden. 

Zij kunnen niet alleen bijdragen aan de financiële toestand van de OGK maar ook 

ambassadeurs voor de kegelsport vormen. In tegenstelling met wat wel eens is 

gedacht, komen deze ondersteunende leden, die € 10 per jaar betalen, niet in de plaats 

van niet-competitie spelende leden. De federaties worden hierover  benaderd. 

 Vastgesteld wordt dat Aalten geen reden tot klagen heeft over de toewijzing van 

wedstrijden. Zo vonden er dit jaar selectiewedstrijden en finales van de persoonlijke 

kampioenschappen alsmede het middagtoernooi plaats. Dat er ook competitie wordt 

gegooid in Lichtenvoorde, waar nauwelijks meer clubs zijn, houdt verband met de 

behoefte aan een neutrale baan. 

 Er wordt een voorstel uitgewerkt m.b.t. uitbreiding van het wedstrijdreglement met 

bepalingen omtrent de shootout op dezelfde baan en hoe te handelen bij storingen. 

 Er is tevredenheid over de website. Artikelen hoeven niet langer in PDF maar kunnen 

in Word worden aangeleverd. 

 Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 2018 zal de functie van de districten 

ter discussie worden gesteld. Dit plan is mede ingegeven door het besluit van de 

KNKB om de regio’s op te heffen. 


