
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

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

op donderdag 19 april 2018 in Concordia te Brummen. 

 

 Er zijn successen voor de OGK te melden. Bennie Aalderink werd nationaal kampioen 

bij  de heren B en Ria Jansen bij de dames C. Verder waren er voor de OGK nog een 

tweede en derde plaats bij de dames B en derde plaatsen bij heren B en C. 

 De OGK-badge zal voortaan niet meer worden gebruikt bij persoonlijke wedstrijden 

maar alleen nog bij bondsteams. 

 Secretaris Jan Krooshof en vice-voorzitter Ton Notten zullen de OGK 

vertegenwoordigen op de algemene ledenvergadering van de KNKB op zaterdag 28 

april in Utrecht. 

 De contributie wordt ook in het jaar 2019 niet verhoogd. Mocht daardoor een tekort 

ontstaan dan zal dit ten laste worden gebracht van de algemene reserve. 

 Aan clubsecretarissen is de vraag voorgelegd of zij bezwaar hebben tegen vermelding 

van hun naam en adres op de site. Veel clubs reageerden reeds. Één secretaris maakte 

bezwaar, maar vermoed wordt dat hier sprake is van een misverstand. Met betrokkene 

wordt contact opgenomen. 

 Tijdens de op 8 mei in Brummen te houden algemene ledenvergadering zal Jacob 

Knip een toelichting geven op de nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming die op 25 mei van kracht wordt. De OGK en veel clubs krijgen 

hier ook mee te maken. 

 Het bestuur heeft besloten Ab Garritsen voor herbenoeming als bestuurslid voor te 

dragen aan de algemene ledenvergadering. 

 Besloten is de nummers één t/m drie van persoonlijke bondskampioenschappen OGK 

af te vaardigen naar de KNKB-kampioenschappen. Betrokkenen krijgen uit de kas van 

de OGK de reiskosten vergoed. 

 De OGK onderneemt geen initiatief met betrekking tot de klassenindeling. Veel 

kritiek is inmiddels verstomd, met name omdat duidelijk is geworden dat de grens 

tussen de A- en B-klasse in het nieuwe systeem vrijwel ongewijzigd is gebleven, 

sterker nog, iets lager is geworden. Overigens kan iedere kegelaar een verzoek 

indienen om in een hogere klasse ingedeeld te worden. Verschillende aanvragen 

hieromtrent zijn reeds ingewilligd.  

 Twee clubs hebben de laatste competitiewedstrijd niet kunnen (af)gooien. Alles Om 

uit Doesburg kreeg te maken met een sterfgeval en de wedstrijd van RBK uit 

Brummen werd afgebroken i.v.m. de reanimatie van een kegelaar. Beide wedstrijden 

worden in het najaar ingehaald. Voor RBK geldt dat de reeds gegooide ballen worden 

weggestreept. 

 Op voorstel van penningmeester Ab Garritsen wordt in 2019 de reserve voor 

aanschaffingen ter grootte van € 1.964 toegevoegd aan de algemene reserve.  

 


