
Van de bestuurstafel 
 

Op woensdag 17 april 2019 heeft het bestuur van de OGK vergaderd in ’t Noorden in Aalten. 

Tijdens de vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.  

 

 Wij staan stil bij het overlijden van Ton Notten, erelid van het OGK. Ton heeft veel 

betekend voor het OGK-bestuur. Een goede kracht die zijn mening liet horen en veel 

taken op zich nam. Hij zal enorm gemist worden.  

 

 De eerste inventarisatiebezoeken aan de verschillende kegellocaties zijn afgelegd. De 

bestuursleden zullen hier in de komende periode mee doorgaan. De verslagen van deze 

gesprekken zullen door Marja Raaben worden verwerkt in een rapport.  

 

 De communicatie naar de leden toe blijft een punt van aandacht voor de OGK. Dit moet 

worden besproken tijdens de jaarvergadering van de verschillende afdelingen. Dit 

agendapunt wordt doorgegeven aan de 2 districten.  

 

 Het OGK-bestuur is op zoek naar nieuwe leden.  

- District 1 wordt benaderd voor een opvolger voor Rob Hartgers. (Deze is inmiddels 

gevonden. Dhr. Bertus Flierman uit Dieren zal het bestuur komen versterken.) 

- District 2 wordt benaderd voor een opvolger voor Ton Notten. (Deze is inmiddels 

gevonden. Mevr. Carla Bon uit Borculo zal het bestuur komen versterken.) 

 

 Voor de financiële commissie is een opvolger gevonden voor Arie Jurriens. Wim Timmer 

zal (eerst voor een jaar) de financiële commissie komen versterken. Er is ook een nieuwe 

reserve voor de kascontrolecommissie gevonden. Dit is Toon Roes uit Ulft, namens 

district 2. 

 

 Jan Krooshof zal de uitnodigingen versturen voor de OGK jaarvergadering op 14 mei in ’t 

Noorden in Aalten. Jubilarissen kunnen door hun eigen kegelclub tot 3 mei worden 

opgegeven bij Marja Raaben. Voor de jaarvergadering zal Jan Krooshof een schema 

maken van de verschillende lidmaatschappen die er zijn. Dit schema kan door de 

kegelclubs worden gebruikt om (nieuwe) leden te informeren over de diverse 

mogelijkheden op het gebied van lidmaatschappen. Deze avond worden ook de 

kampioenen, de hoogste gooier en hoogste gooister en de jubilarissen gehuldigd. Rene 

Raaben zal na de pauze een presentatie geven over het meerjarenbeleidsplan van de 

KNKB.  

 

 Op 11 mei zullen vanuit het OGK-bestuur Luuk Ebeltjes en Jan Krooshof naar de 

jaarvergadering van de KNKB in Zwolle gaan. Het bestuur van de OGK zal tijdens de 

jaarvergadering geen voorstellen indienen bij de KNKB. Vanuit de OGK zijn er geen 

bezwaren tegen de nieuw voorgedragen leden van het KNKB-bestuur. 

 

 De OGK neemt de taken waar bij de competitie B 4-tallen in Varsseveld. Namens de 

KNKB is de wedstrijdleiding in handen van Toos ten Have of Harry Timmer. Livescore 

Doesburg on tour zal de scores bijhouden en de briefjes printen. Jan Broens zal voor 

griffiers zorgen.   

 

 De OGK is op zoek naar één of twee personen die zich willen verdiepen in het nieuwe 

computerprogramma van de competitie. Het is belangrijk dat er naast Jan Krooshof, meer 

personen kennis krijgen van dit programma. De OGK benadert hiervoor mensen die 

affiniteit hebben met computers en kennis hebben van het computerprogramma Excel. 

https://www.ogkbond.nl/

