VAN DE BESTUURSTAFEL
Besluitenlijst van de vergadering van het bestuur van de Oost-Gelderse Kegelbond, gehouden
op donderdag 29 november in kegelhuis De Leeuw te Lichtenvoorde.
 De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de belangstelling en de blijken van medeleven
bij het faillissement van Concordia in Brummen. Hij zegt lang te hebben aangehikt
tegen dit moeilijke besluit maar zegt opgelucht te zijn nu het is genomen.
 Voor de projectgroepen in het kader van het Meerjarenbeleidplan van de KNKB zijn
twee personen gevonden, t.w. Diane Baars (Doesburg) en Wil Snelting (Doetinchem).
 Voor de inventarisatie van de kegellocaties in het werkgebied van de OGK is een
vragenlijst opgesteld. Deze zal door een bestuurslid worden doorgenomen met de
beheerder van de locatie. Het is niet de bedoeling dat bestuursleden hun ‘eigen’ locatie
gaan beoordelen. Marja Raaben zal alle rapporten verzamelen.
 De Hanzehof heeft een ter zake kundig bedrijf in de arm genomen om de
geconstateerde gebreken aan de banen te verhelpen. Dit zal vrijdag 30 november
gebeuren. Harry Timmer zal hierbij aanwezig zijn.
 Annemiek van Staveren heeft te kennen gegeven in verband met haar gezondheid in
mei te willen stoppen als bestuurslid. District 1 zoekt een opvolger(ster) voor haar.
 Het door de wedstrijdcommissie opgestelde schema voor de kampioenschappen wordt
besproken. De clubkampioenschappen vinden in december plaats. Het schema ziet er
als volgt uit (tussen haakjes de aangewezen OGK-gedelegeerde).
Zaterdag 15 dec.
3e klasse heren 10.00-13.30 uur te Zutphen (Harry Timmer)
3e klasse dames 14.15-17.45 uur te Zutphen (Bertus Flierman)
1e klasse dames 10.00-13.30 uur te Doesburg (Marja Raaben)
1e klasse heren 14.15-17.45 uur te Doesburg(André Thomissen)
Zondag 16 dec.
Hoofdklasse dames 10.00-13.30 uur te Zutphen (Harry Timmer)
Hoofdklasse heren 14.15-17.45 uur te Zutphen (Harry Timmer)
2e klasse heren 10.00-13.30 uur te Doesburg (Ton Notten)
2e klasse dames 14.15-17.45 uur te Doesburg (Ton Notten)
Het schema voor de persoonlijke kampioenschappen zier er als volgt uit (tussen
haakjes de hiervoor aangewezen gedelegeerde):
Heren C
Zaterdag 19 jan. 09.30-13.30 uur Aalten (Hans Suselbeek).
Dames C
Zaterdag 19 jan. 14.30-18.30 uur Doesburg (André Thomissen)
Heren B
Zaterdag 19 jan. 14.30-18.30 uur Aalten (Ton Notten)
Dames B
Zaterdag 19 jan. 09.30-13.30 uur Doesburg Marja Raaben)
Heren A
Zondag 27 jan. 09.30-13.30 uur Dieren (Harry Timmer)
Dames A
Zondag 27 jan. 14.30-18.30 uur Dieren (Harry Timmer)
 De deelname aan de bekerfinale KNKB in Varsseveld was in de 4/5e divisies
teleurstellend. Zaterdag 24 november kwamen er slechts vier teams in actie. Zondag
25 november waren er zes teams aanwezig in de 3e divisie. De KNKB bleek bij de
informatie en de organisatie wat steken te hebben laten vallen. De afdeling Varsseveld
heeft geprobeerd de tekortkomingen zo goed en zo kwaad als dat ging te repareren.
 Een club heeft laten weten voor de finale in de 3e klasse geen viertal op de been te
kunnen brengen. Aanvulling vanuit uit een hoger spelend teams is niet toegestaan en
een lager team kent deze club niet. Vandaar dat is besloten dat met een drietal mag
worden deelgenomen en dat op elke baan de laagste gooier dubbel telt.

