
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

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

op woensdag 24 januari 2018 in kegelhuis ’t Noorden te Aalten. 

 

 Er is een klacht ontvangen over het feit dat dames B en C op hetzelfde tijdstip maar op 

verschillende plaatsen moesten gooien. Dit levert problemen op voor mensen die met 

dezelfde bal gooien. Het bestuur verzoekt de wedstrijdcommissie hier volgend jaar 

rekening mee te houden. 

 Op 14 februari wordt de jaarlijkse bijeenkomst met de districten gehouden, ditmaal in 

Varsseveld. Belangrijkste punt wordt de positie en taak van de districten. Beide 

districten blijken daar heel verschillende over te denken. Het bestuur realiseert zich dat 

o.a. als gevolg van de terugloop van het aantal kegelaars de organisatie ter discussie 

komt maar vindt het nog wat vroeg om nu in te grijpen. Het is nog maar twee jaar 

geleden dat het aantal districten van drie naar twee werd teruggebracht. Gehoopt wordt 

op een vruchtbare bespreking waarin een basis kan worden gevonden om op de 

huidige voet door te gaan. 

 Kegelhuis Doesborgh heeft in december de banen 3 en 4 vervangen door twee andere, 

die afkomstig zijn uit Roermond. Het bestuur van de OGK heeft vernomen dat de 

KNKB bij de keuring vast heeft moeten stellen dat ze niet geheel aan de eisen 

voldoen. Gezien de inspanningen die Doesburg zich heeft getroost, was afkeuren van 

de banen geen optie. Maar goedkeuring verlenen kon evenmin. Vandaar dat een 

tussenoplossing was gevonden in de vorm van het verlenen van een dispensatie voor 

een nader te bepalen periode waarin Doesburg de gelegenheid zou krijgen om de zaak 

op te lossen. De Doesburgse kegelaars is er echter alles aan gelegen om de problemen 

tijdig op te lossen zodat van deze dispensatie geen gebruik gemaakt hoeft te worden. 

Het OGK-bestuur is verheugd dat de kwestie op deze wijze opgelost kan worden. 

 In Borculo is een begin gemaakt met het opknappen van de ruimte waarin vier 

kegelbanen aangelegd zullen worden. Op dit moment valt nog niet te zeggen wanneer 

de banen in gebruik genomen kunnen worden. Overigens zullen niet alle verenigingen 

vanuit Berkelpalace naar Hargeerds verhuizen. 

 De Algemene Ledenvergadering wordt op dinsdag 8 mei in Brummen gehouden. In 

verband met vakantie van de secretaris wordt de uitnodiging met agenda en 

jaarverslag vóór 12 maart verzonden. Het financieel verslag komt later. Verenigingen 

wordt gevraagd tijdig jubilarissen, samen met gegevens omtrent de betrokken persoon, 

te melden bij Marja Raaben. 

 De aftredende bestuursleden Ab Garritsen (penningmeester), Hans Suselbeek en Rob 

Hartgers hebben te kennen gegeven herkiesbaar te zijn. 

 Op 1 mei wordt de nieuwe wet op de privacy van kracht. Die zal ook gevolgen hebben 

voor de gegevens die door de OGK worden bijgehouden. De KNKB is hier ook mee 

bezig. Het OGK-bestuur overweegt aansluiting te zoeken bij de maatregelen die de 

landelijke bond gaat nemen. 

 


