
Algemene Ledenvergadering Oost-Gelderse Kegelbond 

 

Notulen van de 107e Algemene Ledenvergadering van de Oost Gelderse Kegelbond, 

gehouden op dinsdag 8 mei 2018 in Concordia te Brummen. 

 

 

1. Opening 

De voorzitter, Harry Timmer, opent de vergadering en heet, mede namens de overige 

bestuursleden, iedereen van harte welkom op de 107e algemene ledenvergadering van 

de Oost-Gelderse kegelbond. 

Een speciaal woord van welkom is er voor de leden van verdienste de dames Toos ten 

Have en Hannie de Graaf en de heren Hans Wechgelaar, Piet Pfenninger, Jan Broens en 

Henk Hennink. 

Zoals ieder jaar is ook dit jaar weer een aantal kegelaars, kegelaarsters en/of hun 

naasten overleden. Zij laten een leegte achter in hun kegelclub, die niet of nauwelijks is 

op te vullen. Om een ieder in de gelegenheid te stellen deze mensen op zijn/haar eigen 

wijze te gedenken, vraagt de voorzitter de aanwezigen, indien mogelijk, hen staande te 

herdenken. 

Voorzitter Timmer vervolgt daarna zijn openingswoord: ‘De OGK is na een aantal 

turbulente jaren, met veel veranderingen, in rustiger vaarwater terecht gekomen.  

Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en de bereidwilligheid van veel 

kegelaars om daar waar nodig hun steentje bij te dragen, blijft het mogelijk om een 

hechte kegelfamilie te vormen. Het bestuur wil u hiervoor bij deze hartelijk danken. 

Wij spreken de hoop uit, dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op jullie aller 

ondersteuning en support. 

Het verheugt ons, dat met de overname van de exploitatie van het kegelhuis in Dieren , 

door de stichting kegelsport Dieren, het voortbestaan van de kegelsport in Dieren is 

veilig gesteld. De realisering van het nieuwe kegelhuis in Borculo met vier banen is in 

volle gang, terwijl volgens onbevestigde berichten het kegelhuis in Gendringen weer 

zijn deuren gaat openen. Bijzonder spijtig is het bericht, dat het kegelhuis in Lochem 

eind van dit jaar drie van de zes banen gaat/moet inleveren. 

Evenals vorig jaar moet ik helaas vaststellen, dat communicatie een punt van oprechte 

ongerustheid blijft. Veel essentiële informatie komt niet bij onze leden terecht. Wij 

roepen secretarissen nogmaals op om goed om te gaan met mails en/of brieven. In vele 

gevallen volstaat het doorsturen van een mail niet. Ouderwets uitprinten en op de 

clubavond op tafel leggen, zou aan te bevelen zijn. Er wordt dan weer geanimeerd 

gecommuniceerd door de leden van uw club. Misschien ouderwets maar het werkt, dat 

verzeker ik u. 

Een doorslaand succes mogen wij zeker de deelname van dertien teams (van de 37 

deelnemende teams) vanuit de OGK aan de landelijke competitie noemen. De 

wedstrijden, die door het hele land worden gespeeld, zijn gezellig en waardevol voor de 

kegelhuizen, die hiervoor in aanmerking komen. Het afgelopen seizoen werden 

zeventien van de veertig wedstrijden gespeeld in bij de OGK aangesloten kegelhuizen. 

Hierdoor wordt de OGK natuurlijk goed en beter op de KNKB-kalender 

vertegenwoordigd. Wij moedigen iedere club aan om zich in te schrijven voor deze 

competitie. 

Een belangrijke ontwikkeling op dit moment is de nieuwe wetgeving AVG, de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de media wordt hier veel over 

gecommuniceerd . We hebben de heer Jacob Knip, webmaster en ledenadministrateur 

van de KNKB, bereid gevonden hierover een presentatie en uitleg te geven. Tevens 



geeft de heer Knip een overzicht van de acties die al zijn ondernomen en de acties die 

nog moeten worden ondernomen in deze. 

 Ik hecht eraan om mijn medebestuursleden te complimenteren en te bedanken voor de 

prettige en constructieve samenwerking in het afgelopen jaar. Bovendien spreek ik de 

wens uit, dat we op dezelfde constructieve wijze kunnen doorgaan. 

Dames en heren, ik wens u , mede namens mijn medebestuursleden, een prettige avond 

toe, en open bij deze de 107e algemene ledenvergadering van de Oost Gelderse 

Kegelbond’. 

In aansluiting op zijn openingswoord overhandigt de voorzitter het certificaat, 

toegekend door de KNKB, met betrekking tot de goedkeuring van de twee nieuwe 

banen in het kegelhuis Doesborgh te Doesburg aan de voorzitter van de exploiterende 

stichting, Cor de Jong.  
 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 18 mei 2017. 

De notulen zijn gepubliceerd op de website. Aangezien bij het secretariaat daarop geen 

reacties zijn ontvangen en er ook uit de vergadering nu geen op- of aanmerkingen 

komen, worden de notulen onder dankzegging aan de samensteller ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Secretaris Jan Krooshof deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de 

clubs Zet ’m Op uit Aalten en Hout Moet en Frielinkhof, beide uit Doetinchem. Hij 

herinnert eraan dat, tegelijk met de jaarstukken, een invulstrookje voor de 

clubsecretarissen is meegezonden. Daarin konden zij aangeven of zij al dan niet 

bezwaar hebben tegen de vermelding van hun naam en adresgegevens op de website. 

Veruit de meesten van hen hebben inmiddels gereageerd. 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Ton Notten, die namens de 

reglementscommissie het voorstel tot aanvulling van het wedstrijdreglement aan de 

vergadering voorlegt. Het betreft hier allereerst de aanpassing van artikel 5 lid C3 

m.b.t. de persoonlijke kampioenschappen. De voorgestelde tekst luidt: 

5. Persoonlijke- en clubkampioenschappen OGK. 

C. Persoonlijke kampioenschappen 

3. Indien twee of meer personen eindigen met gelijk hout volgt er een barrage 

om het kampioenschap, waarbij twee banen van elk tien ballen worden gegooid. 

Bij loting wordt bepaald op welke banen er wordt gespeeld en wie er begint. Is 

daarna de stand nog gelijk, volgt er een shootout, waarbij de spelers om en om 

op dezelfde baan één bal gooien tot een van beide spelers het hoogste hout heeft 

gegooid.  Bij loting wordt bepaald in welke volgorde er wordt gegooid. De 

shootout vindt plaats op de linkerbaan van de bij de barrage gebruikte banen. 

Verder wordt voorgesteld artikel 17 toe te voegen aan het wedstrijdreglement. Dit luidt: 

Een wedstrijd kan als gevolg van een storing of anderszins moeten worden 

onderbroken. Als hervatting ervan, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider, 

binnen een tijdsbestek van een half uur niet is te verwachten, wordt de wedstrijd 

afgebroken. Het is dan aan de competitieleider om te bepalen wanneer die 

wordt voortgezet, zulks vanaf het moment waarop de storing zich voordeed. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen, kan het bestuur, na de wedstrijdcommissie om 

advies te hebben gevraagd, besluiten dat de wedstrijd in haar geheel wordt 

overgespeeld. 

Beide aanpassingen van het wedstrijdreglement worden door de vergadering 

goedgekeurd. 



 

4. Mededelingen. 

De voorzitter deelt mee dat het OGK-bestuur in zijn laatste vergadering heeft besloten 

de eerste drie van de persoonlijke kampioenschappen van de OGK af te vaardigen naar 

de nationale kampioenschappen. De OGK vergoedt de reiskosten. De mededeling 

wordt met applaus ontvangen. 

 

5. Verslag kascommissie. 

De heer T. Jansen van OK uit Doetinchem deelt, mede namens de heer B. Arendsen 

van Alles Umme uit Lochem, mee dat de kascommissie de stukken van de 

penningmeester in orde heeft bevonden. Op voorstel van de commissie wordt besloten 

het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beheer. De vergadering ondersteunt dit 

met applaus. 

De heer T. Jansen treedt terug als lid van de kascommissie en wordt opgevolgd door de 

heer H. Hendriksen van De Vriendschap uit Gendringen. District 1 heeft een reserve 

aangewezen in de persoon van Gerard Klein Heerenbrink  van GZU uit Brummen.. 

 

6. Jaarverslag penningmeester over 2017. 

In een korte toelichting op het jaarverslag zegt penningmeester Ab Garritsen dat het 

nadelig saldo lager is uitgevallen dan begroot, € 471 in plaats van € 2.480. Het verschil 

zit in de toch nog iets lagere uitgaven op diverse posten. Een op vallende afwijking 

geeft echter de post OGK-wedstrijden te zien; een hogere uitgave t.o.v. de begroting 

van ongeveer € 1.800. De totale kosten op deze post bedroegen € 6.005. Dit is 

grotendeels veroorzaakt doordat in 2017 tweemaal clubkampioenschappen zijn 

gehouden, dit vanwege een verschuiving van het begin naar het einde van het jaar. 

Met betrekking tot de contributieopbrengst geeft het resultaat in de laatste jaren een 

dalend verloop te zien vanwege een vermindering van het ledental. De opbrengsten 

daalden van € 41.421 in het jaar 2015, naar € 38.671 in 2016 en € 34.544 in 2017. De 

contributies per lid zijn in die jaren wel op hetzelfde niveau gebleven. 

Het verslag wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

7. Vaststelling begroting 2018. 

De ontwerpbegroting 2018, zoals in de vorige jaarvergadering vastgesteld, is wat 

aangepast aan de cijfers uit het jaarverslag 2017. Tevens is de contributieopbrengst 

wederom wat verlaagd naar het werkelijk ledenaantal per 1 januari j.l. Het begrote 

nadelige saldo is ongeveer gelijk gebleven, circa € 2.480. De contributie per lid is ook 

dit jaar niet aangepast. 

De heer Cor de Jong (Doesburg) vraagt zich af hoelang de OGK het ‘bevriezen’ van de 

contributie kan volhouden. Beslissend is, volgens hem, of we erin slagen de daling van 

het aantal leden tot stilstand te brengen. De penningmeester beaamt dit laatste maar laat 

weten dat er op korte termijn geen verhoging nodig zal zijn. De OGK beschikt nog over 

een reserve van € 55.800. Hij licht toe dat de kwestie onlangs ook met de financiële 

commissie is doorgenomen. Besloten is toen de financiële reserve jaarlijks tegen het 

licht te houden.  

De vergadering keurt de gewijzigde begroting voor 2018 zonder verdere op- of 

aanmerkingen goed.  

 

8. Vaststelling voorlopige begroting 2019. 

Penningmeester Ab Garritsen licht toe dat de cijfers voor de begroting 2019 gelijk zijn 

gehouden met die van 2018. Hij hoopt dat de daling van het ledenaantal  in de komende 



jaren toch wat zal afvlakken. Onder applaus stelt de vergadering zonder verdere op- of 

aanmerkingen de voorlopige begroting voor 2019 vast. 

 

9. Vaststelling contributie 2019. 

Besloten wordt de contributie in 2019 niet te verhogen, tenzij de KNKB tot een 

verhoging besluit in welk geval die zal worden doorberekend aan de clubs. 

De OGK kent nu de volgende leden met de daarbij behorende contributie: 

Volledig lidmaatschap € 39,85 per jaar; 

Geen competitie spelende leden € 22,25 per jaar; 

Steunende leden € 10 per jaar; 

Jeugdleden tot 21 jaar in competitie € 28,70; 

Jeugdleden tot 21 jaar zonder competitie € 11,10. 

Na afloop van dit laatste financiële agendapunt krijgt de penningmeester een applaus 

van de vergadering. 

 

10. Voorziening vacatures bestuur. 

a. De heer A. Garritsen, penningmeester, is aftredend en herkiesbaar. Zijn 

herverkiezing wordt onderstreept met een applaus. 

b. De heer R. Hartgers is aftredend en herkiesbaar als afgevaardigde van District 1. Dat 

heeft hem unaniem herbenoemd, zo laat Hans van Elk, voorzitter van dit district, weten. 

c. De heer H. Suselbeek is aftredend en herkiesbaar als afgevaardigde van District 2. 

Districtsvoorzitter Sjoerd Engelsman laat weten dat het district hem met algemene 

stemmen voor een nieuwe periode heeft benoemd. 

 

11. Rondvraag. 

Piet Peters (KVO Doetinchem) verzoekt om de middagcompetitie voortaan niet meer in 

een competitieweek te houden. Op verzoek van de voorzitter geeft wedstrijdleider 

Bertus Flierman een toelichting. Omdat de competitie in beide districten niet altijd 

parallel loopt, is het één keer voorgekomen dat de middagcompetitie werd gehouden in 

een week dat in District II ook competitie werd gespeeld. Hij belooft in de toekomst 

zijn uiterste best te zullen doen om herhaling hiervan te voorkomen. 

Geen van de aanwezigen maakt verder gebruik van de rondvraag. 

 

11. Presentatie door Jacob Knip  

De heer Jacob Knip, webmaster en ledenadministrateur van de KNKB, geeft 

vervolgens een toelichting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

die op 18 mei a.s. van kracht wordt. Hieraan voorafgaand geeft hij inzicht in het nieuwe 

systeem van de ledenadministratie dat is ondergebracht bij All United. 

Zijn toelichting op de AVG besluit hij met de conclusie dat de OGK en de clubs er 

verstandig aan doen voorlopig nog niets te ondernemen. De KNKB tracht een protocol 

op te stellen dat tevens voor de kegelbonden en de bij hen aangesloten clubs kan 

gelden.  

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van op- of aanmerkingen 

wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt de heer Knip voor zijn presentatie 

en biedt hem als dank daarvoor een bos bloemen en een fles drank aan. 

 

13. Sluiting. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. Aansluitend worden er nog zestien 

jubilarissen, drie landskampioenen en de hoogste gooier en gooister van de competitie 

in 2017 gehuldigd. Hierover elders op deze site meer. 



 

NOTULEN JAARVERGADERING 

Iedereen die op- of aanmerkingen heeft op de notulen van de 107e Algemene 

Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 8 mei 2018 in Brummen, zoals die op deze 

website staan, dient die vóór 1 september 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan het 

secretariaat van de OGK. 

 


