VAN DE BESTUURSTAFEL
Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden
op maandag 12 maart 2018 in De Schouwburg Lochem.












De problemen met de nieuwe banen 3 en 4 in het kegelhuis te Doesburg zijn tot ieders
tevredenheid opgelost. Niets staat een KNKB-certificaat meer in de weg.
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking.
Die heeft ook gevolgen voor de OGK en de kegelclubs. Omdat zij allemaal
persoonsgegevens verwerken, moet de bescherming ervan goed worden geregeld. De
OGK onderneemt vooralsnog niets en daartoe zouden de clubs ook kunnen besluiten.
Het wachten is op waar de KNKB mee komt. Misschien kunnen de OGK en de clubs
hier bij aanhaken.
Het vigerende meerjarenbeleidplan van de KNKB loopt eind dit jaar af. Er moet een
nieuw plan worden opgesteld. Zeven personen hebben gereageerd op de oproep om
hieraan mee te werken. Onder hen bevinden zich drieleden van de OGK, te weten
Luuk Ebeltjes, Bertus Flierman en René Raaben. Op 31 maart is de kick-off.
Een aantal kleine sportbonden, waaronder de KNKB, hebben de handen ineen
geslagen teneinde te proberen ook een graantje mee te pikken van het extra bedrag van
tien miljoen euro dat de overheid ter beschikking heeft gesteld van de breedtesport.
Het OGK-bestuur heeft van de bijeenkomst met de districten op 21 februari in
Varsseveld geleerd, dat de back-up van bepaalde functies binnen de bond aandacht
behoeft. Het gaat hierbij met name om het secretariaat, daar waar het de verwerking
van de competitiegegevens betreft, en om de competitie-indelers. Overigens is dit
laatste in District II geregeld.
Alhoewel de nieuwe klassenindeling niet overal met instemming is ontvangen, wil het
OGK-bestuur op dit moment nog geen actie richting KNKB ondernemen teneinde daar
verandering in te brengen. Op korte termijn is geen alternatief voor handen waaraan
geen (andere) nadelen kleven en bovendien is het verstandig eerst een paar jaar
ervaring op te doen met het nieuwe systeem. Daarin is het verschil in de A- zowel als
de B-klasse tussen de eerste en de laatste kegelaar tien hout, hetgeen het bestuur
acceptabel vindt. Invoering van een topklasse, zoals wel wordt bepleit, is ongewenst
vanwege het nog steeds dalende aantal kegelaars/sters.
Gebleken is dat niet iedereen op de hoogte is van het systeem dat wordt gehanteerd bij
het gooien van proefballen. Iedere gooier/gooister mag, voorafgaande aan de serie
wedstrijdballen, drie proefballen gooien. Daarna wordt de teller op nul gezet en begint
de wedstrijd. Personen die geen proefballen wensen te gooien, kunnen pas met de
wedstrijd beginnen als op de andere baan(banen) de proefballen zijn afgewerkt. Het
gooien van proefballen bij competitiewedstrijden is niet toegestaan. Die zouden
daardoor teveel uitlopen.

