VAN DE BESTUURSTAFEL
Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden
op maandag 5 november in kegelhuis ’t Molentje te Silvolde.
















De secretaris deelt mee dat hij in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming alle persoonsgegevens van zijn PC heeft verwijderd. Aan een
inschrijfformulier voor nieuwe leden wordt gewerkt in samenspraak met de KNKB.
Het in de vorige vergadering afgesproken overleg over de kegelbanen in Zutphen heeft
op 26 oktober plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat er bij drie banen aan het begin
van de baan steentjes of iets dergelijks in de baan zitten. Die kunnen beschadigingen
veroorzaken. Bij baan 1 bleken de touwen van twee kegels niet correct te lopen.
Bovendien waren niet alle touwen van dezelfde dikte en waren sommige gerafeld. Er
zijn met de beheerder afspraken gemaakt over het aanpakken van de gebreken en het
schoonmaken van de banen voor elke wedstrijd.
Het eveneens in de vorige vergadering afgesproken gesprek met vlakkers en
keurmeesters vindt plaats zodra de data voor de competitiewedstrijden in 2019 zijn
vastgesteld.
Het OGK-bestuur neemt kennis van de wedstrijdkalender van de KNKB voor 2019. In
het rooster moet één correctie worden aangebracht. De wedstrijd op 13 januari voor de
landelijke competitie is niet in ’t Wieskamp maar in Hamaland. De selectiewedstrijden
met vrije inschrijving voor de persoonlijke kampioenschappen worden op 23 en 24
maart gehouden in Utrecht. De finales C en B zijn in Rijsbergen op resp. 6 en 7 april
en die in de klasse A op 14 april in ’t Wieskamp in Winterswijk. Wat de vrije
inschrijving betreft heeft de OGK eerder besloten de nummers 1 t/m 3 in alle drie
klassen af te vaardigen. Alle andere kegelaars kunnen zich persoonlijk melden.
Tijdens de najaarsvergadering van de KNKB op 27 oktober is het meerjarenbeleidplan
vastgesteld. Alle bonden hebben zich verplicht minimaal één persoon te leveren voor
twee projectgroepen. Gezien de grootte denkt de OGK vier personen te moeten
leveren. Het gaat dan om de Projectgroep Doelgroepenbeleid en de Projectgroep
Toegevoegde Waarde KNKB. Op zaterdag 8 december komen de projectgroepen in de
nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen.
De voorzitter lanceert een plan om de kegellocaties in het werkgebied van de OGK in
kaart te brengen. Het gaat daarbij om zaken als: waar bevindt het kegelhuis zich en
hoe is het bereikbaar, wie maken er gebruik van, wie is de beheerder, welke
voorzieningen zijn er, de presentatie van het kegelhuis en hoe is de inrichting.
Afgesproken wordt dat iedereen in de volgende vergadering met suggesties komt over
de aanpak en invulling van de inventarisatie.
Opnieuw wordt gesproken over de communicatie met de clubs en hun leden. Het blijft
een punt van aandacht en zorg. Clubs worden tegenwoordig bedolven onder mails.
Gevreesd wordt dat vele hiervan de leden niet bereiken. Het is aan de secretarissen om
van belang zijnde mails ter sprake te brengen op de clubavond. Het doorzenden ervan
alleen is niet voldoende.
Er is een rooster opgesteld voor de club- en persoonlijke kampioenschappen in 2019.
De selectiewedstrijden persoonlijk zijn in Zutphen (dames) en Brummen (heren). De
finales dames C en B in Brummen, heren B en C in Zutphen en dames en heren A in
Aalten. Bij de clubkampioenschappen, die pas in december 2019 worden gehouden,
moet nog aangegeven worden op welke dag in het weekend van 14 en 15 december
2019 in klasse 1 en op welke in klasse 2 wordt gegooid. Deze wedstrijden zijn in
Dieren. De hoofdklassenclubs gooien op 15 december 2019 in Doesburg.
Luuk Ebeltjes heeft op de site onder de rubriek Agenda aankondiging van wedstrijden
in beide districten opgenomen. Hij zal op verzoek van de voorzitter zaterdag 10
november foto’s voor de site maken van de cursus voor vlakkers en keurmeesters in
Brummen. Deze wordt gegeven door de gebroeders Brouwer.

