
VAN DE BESTUURSTAFEL  

  

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

op vrijdag 5 oktober 2018 in Concordia te Brummen. 

 

 De bekerfinales KNKB worden in één dag afgewerkt, te weten zondag 25 november. 

 Harry Timmer is gedelegeerde bij het nationaal kampioenschap voor junioren dat op 4 

november in Doesburg plaats vindt. 

 Marja Raaben zal samen met Jan Broens de herinrichting van de bekerkasten van de 

OGK in Varsseveld ter hand nemen. Prijzen die overblijven kunnen ter beschikking 

worden gesteld voor wedstrijden van junioren, gehandicapten of anderszins.  

 Ontvangen is een bericht van club RBK uit Brummen over schade die kegelballen 

hebben opgelopen tijdens de op maandag 1 oktober in Zutphen gespeelde 

competitiewedstrijd. De verhuurder zegt hiervoor niet verantwoordelijk te zijn omdat 

is aangegeven dat men op eigen risico gooit. De OGK is weliswaar geen partij in deze 

maar zal een gesprek op locatie organiseren. Hiervoor worden de wedstrijdcommissie, 

de technische commissie en de wedstrijdleider in Zutphen, Eric Wijnbergen, 

uitgenodigd. Hopelijk schuift een vertegenwoordiger van de Hanzehal hier ook bij 

aan. Bezien wordt welke aanpak nodig is om de problemen op te lossen. André 

Thomissen vestigt nog de aandacht op het feit dat op baan 1 de kegels tussentijds 

zonder aanwijsbare oorzaak worden opgetrokken. Hopelijk kunnen de problemen 

worden opgelost voordat in december in Zutphen de clubkampioenschappen worden 

gehouden. 

 De eerder in verband met een overlijden uitgestelde competitiewedstrijd van Alles Om 

uit Doesburg in Warnsveld wordt nu op vrijdag 11 oktober gespeeld. 

 De OGK wordt op de algemene ledenvergadering van de KNKB op 27 oktober 

vertegenwoordigd door secretaris Jan Krooshof en Hans Wechgelaer. Harrie Timmer 

en Ab Garritsen zijn uiteraard resp. als voorzitter en penningmeester van de KNKB 

aanwezig. Belangrijkste agendapunt van deze ledenvergadering in het 

meerjarenbeleidplan. Volgens de voorzitter is het een reëel plan omdat het door 

kegelaars zelf is opgesteld. Voor het halen van de in het plan opgesomde 

doelstellingen is het beschikbaar zijn van voldoende vrijwilligers essentieel.  

 De voorzitter maakt zich zorgen over het afgelasten van wedstrijden, met name van 

die welke door de KNKB worden georganiseerd, wegens het ontbreken van voldoende 

deelname. Hij vraagt zich af waaraan dit te wijten is. Deugt de informatie niet? Bereikt 

de informatie veel leden niet omdat clubs (lees: secretarissen) in gebreke blijven? 

Opgemerkt wordt dat de vergrijzing ook een rol zou kunnen spelen. In ieder geval 

werkt die niet in het voordeel. Gesuggereerd wordt volgend jaar de jaarvergadering 

van alle afdelingen te bezoeken ter verbetering van de communicatie. 

 De voorzitter zal, in samenwerking met Rob Hartgers, een vergadering van 

keurmeesters en vlakkers bijeen roepen. 

 Marja Raaben laat weten dat de mobiele kegelbaan in Borculo op drie verschillende 

plaatsen heeft gestaan. De ervaringen zijn positief. 

 André Thomissen praat de vergadering bij over een nieuwe cursus voor vlakkers en 

keurmeesters. Vanuit de kring van de OGK zijn er ook aanmeldingen.  

           


