
 

 

Borculo, 23 februari 2018. 
 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering  
van de Oost Gelderse Kegelbond op 
dinsdag 8 mei 2018 bij 
Concordia 
Engelenburgerlaan 1 
Brummen 
Tel. 0575-561362  Aanvang: 20.00 uur!!!  
 
Agenda: 

1. Opening. 
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. dinsdag 10 mei 2017. 

(gepubliceerd op de website van de OGK) 
3. Ingekomen stukken.  
4. Mededelingen. 
5. Verslag kascommissie. 

a. District 2 Dhr. T. Jansen, Heren OK Doetinchem 
b. District 1 Dhr. B. Arendsen, Alles Umme Lochem 
c. District 2 Dhr.  H. Hendriksen (reserve) 
d. District 1 dient voor de reserve een opvolger op te geven. 

6. Jaarverslag penningmeester over 2017. 
7. Vaststelling begroting 2018. 
8. Vaststelling voorlopige begroting 2019. 
9. Vaststelling contributie 2019. 
10. Voorziening vacatures bestuur 

a. Aftredend en herkiesbaar dhr. A. Garritsen, penningmeester. 
b. Aftredend en herkiesbaar dhr. R. Hartgers, district 1. 
c. Aftredend en herkiesbaar dhr. H. Suselbeek, district 2. 

 
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 lid 1b van onze statuten, worden bestuursleden 
voor de onder 10b t/m 10c genoemde vacature, door de desbetreffende districten benoemd of 
herbenoemd. 

11. Rondvraag 
12. ????????? Presentatie van de ?????????????. 
13. Sluiting. 
14. Huldiging leden die 40, 50 of 60 jaar lid van de OGK zijn 

De clubbesturen worden verzocht, om van die leden die in 2017 of het 1e kwartaal 2018 40, 50 of 60 
jaar lid van de O.G.K. waren, de namen door te geven aan: mevrouw M. Raaben, Het Patronaat 46, 7271 
ZT BORCULO, mraabenhaeck@hotmail.com. Graag ontvangen we bij de opgave een aantal 
bijzonderheden over de jubilaris. Des te meer informatie gegeven wordt des te mooier kunnen we het 
presenteren voor de jubilaris We verzoeken u de opgave en de informatie uiterlijk 20 april 2018 te 
sturen. 
We maken u er nog even op attent dat jubilarissen geen persoonlijke uitnodiging krijgen. 

15. Huldiging hoogste gooier/ster competitie 2017 en kampioenen en of teams. 
 

Terwijl we een drankje krijgen is er de gelegenheid de jubilarissen en kampioenen te feliciteren en komende  
bestuursleden de hand te drukken. 

 
Namens het bestuur van de Oost Gelderse Kegelbond, 
Jan Krooshof, secretaris 
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