
 
Van de bestuurstafel 
 
Maandag 2 september heeft het bestuur van de OGK weer vergaderd. Tijdens deze vergadering zijn de 
volgende onderwerpen aan de orde geweest. 
 

• In de toekomst zal de Algemene Leden Vergadering van de OGK heel iets later worden 
georganiseerd omdat er in het voorjaar nog diverse wedstrijden gehouden worden die een relatie 
hebben met het vorige kegelseizoen. Omdat we de kampioenen graag willen huldigen tijdens de 
ALV hebben we wat meer tijd nodig om de uitnodigingen op tijd te kunnen versturen. 
Vastgesteld is nu dat de ALV op de 1e dinsdag van juni gehouden zal worden. 
 

• Om te kunnen waarborgen dat de Excel programma’s die voor de competitie gebruikt worden altijd 
beschikbaar zijn, zal Joop van der Heide als 2e man zorgen voor het beheer van de programma’s. 

 

• Het nieuwe kegelhuis in Borculo zal op 20 september worden geopend. Het kegelhuis krijgt de 
naam “De Kelder”. Er zijn 4 kegelbanen aangelegd en het ziet er allemaal prachtig uit. 
Het adres is Lochemseweg 3, 7271 WB Borculo. 
 

• Het bestuur van de OGK heeft 2 nieuwe leden. De taakverdeling binnen het bestuur is nu als volgt: 
o André Thomissen: Technische zaken 
o Luuk Ebeltjes:  Website 
o Bertus Flierman: Wedstrijdzaken 
o Diana Baars:  Nog geen specifieke taak 
o Marja Raaben:  2e penningmeester 
o Carla Bon:  2e secretaris 
o Hans Suselbeek: Vice voorzitter, voorzitter wedstrijdcommissie 
o Ab Garritsen:  Penningmeester 
o Jan Krooshof:  Secretaris 
o Harry Timmer:  Voorzitter 

 

• Tijdens de ALV van de KNKB is het Meer Jaren Beleids Plan (MJBP) 2019 – 2024 vastgesteld. In dat 
plan is beschreven dat commissies van leden van de KNKB plannen gaan ontwikkelen om de KNKB 
voor de toekomst sterker te maken. 
De aftrap voor de commissies is op 28 september om 11.00 uur in Brummen. 
Er wordt dan met 2 groepen begonnen: 
1. Toegevoegde waarden KNKB 
2. Doelgroepen beleid 
De aftrap zal gedaan worden door René Raaben. 
Aanmelden voor deelname in een commissie kan tot 21 september 2019. Er zijn nu 5 
vertegenwoordigers per projectgroep. Dat is aan de magere kant. 
 

• Het middag toernooi gaat binnenkort weer van start. Vooral op de donderdagmiddag is er nog 
ruimte voor extra kegelaars. 
 

• De landelijke Stedenwedstrijd zal dit jaar door de OGK georganiseerd worden. De wedstrijd wordt 
gehouden op 17 november in Varsseveld bij De Ploeg. Jan Broens zal het team voor de OGK 
samenstellen.  
 

• NK jeugd op zondag 3 november in Delft. Hieraan wordt deelgenomen door 3 jeugdleden van 
Doesburg. In de reiskosten regelingen zal voor deze wedstrijd een vergoeding worden opgenomen 
van maximaal € 50,00 per auto met spelers en eventueel chauffeur, afhankelijk van de reisafstand. 
 

• Het bestuur van de OGK heeft sinds enige maanden een externe notuliste. Voor het notuleren van 
een OGK bestuursvergadering is een vergoeding van € 50,00 vastgesteld. 
 

 

https://www.ogkbond.nl/

