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Secretaris: J. Krooshof                 M. Raaben 
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A.Thomissen                   C. Bon 

D. Baars 

Vertegenwoordiger District 1: H. van Elk en A. Zwierenberg 

Vertegenwoordiger District 2: M. Textor 

 

1: opening 

    De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de algemene ledenvergadering  

    van de Oost Gelderse Kegelbond. Een vergadering op bijzondere wijze. 

    Ook dit jaar zijn er een aantal kegelaars/ kegelaarsters ontvallen. De Voorzitter  

    vraagt een minuut van stilte om hen te herdenken.  

    De OGK heeft een betrekkelijk rustig 2019 achter de rug. Alle goede voornemens 

    en verwachtingen zijn inmiddels achterhaald. De Covid 19 crisis laat diepe sporen 

    achter.  

   We missen het gooien van een balletje op de clubavond of bij een wedstrijd, maar  

   bovenal missen we de sociale contacten. 

   Het bestuur spreekt de hoop uit dat we in de loop van 2021 de draad weer 

   enigszins kunnen oppakken. 

   De voorzitter complimenteert zijn medebestuursleden en bedankt hen voor een  

   prettige samenwerking afgelopen jaar en wenst iedereen een prettige avond toe 

   en opent de algemene ledenvergadering. 

2: goedkeuring notulen 

   Niemand heeft opmerkingen en de notulen van jaarvergadering van 14 mei 2019 

   worden goed gekeurd. 



 

 

3: ingekomen stukken 

 Zijn geen ingekomen stukken. 

4: mededelingen: 

   Geen. 

5: verslag kascommissie 

a. District 2  H. Hendriksen 

b. District 1  G. Klein Heerenbrink 

c. District 2 T. Roes reserve 

d. En opvolger van Hr. Roes als reserve is mw. J. Buijs 

De jaarstukken omvatten de balans per 31 december 2019 met debet- en 

credittellingen van € 60.904.54, de resultaatrekening over 2019 sluitend met een 

batig saldo van € 447.98 

namens de kascommissie wordt voorgesteld om de jaarrekening over 2019 goed te 

keuren. En tevens wordt voorgesteld om décharge te verlenen aan de 

penningmeester voor het gevoerde financiële beheer. 

6: verslag van de penningmeester 

Het boekjaar sluit uiteindelijk met een positief saldo van € 447.98 

In de aangepaste begroting voor 2019 die u voor de jaarvergadering in het voorjaar 

van 2019 is aangeboden werd nog uitgegaan van een nadeel van € 3595.00 

Dit voordelige verschil is grotendeels ontstaan doordat er op diverse onderdelen toch 

minder is uitgegeven dan daarvoor beschikbaar was. 

Het gaan thans te ver om op alle kostenverschillen dieper in te gaan, daarom wordt 

er verwezen naar het verslag van 2019. 

De hoogte van de contributieopbrengst was ongeveer gelijk met de raming. 

Bij de aangepaste raming was al rekening gehouden met het werkelijke aantal leden 

van begin 2019. 

De hoogte van de contributie per lid in 2019 bedroeg voor een competitie spelend lid  

€ 39.85 en voor de degene die niet aan de competitie deelnemen € 22.25 

Contributie voor een steunend lid of donateur is € 10.00 

De hoogte van de contributie is sinds 2015 niet meer aangepast. 

 

 



 

Het voordelig saldo van 2019 is toegevoegd aan het eigen kapitaal ofwel de 

algemene reserve welke per 1 januari jl. daarna € 57.501,15 bedroeg. 

Het verslag wordt vastgesteld en de penningmeester wordt decharge verleend. 

 

7:  vaststelling begroting 2020 

De begroting is gebaseerd op de ontwerpbegroting 2020 zoals die tijdens de alg. 

ledenvergadering van 2019 is aangeboden en daarna aangepast naar de situatie van 

begin 2020. 

Door het Corona gebeuren is nu een wat andere situatie ontstaan, doordat na de 

persoonlijke kampioenschappen en de eerste competitiewedstrijd alle officiële 

wedstrijden voor dit jaar zijn afgelast. 

Omdat zodoende van de gehele competitie in 2020 niets terecht is gekomen is na 

raadpleging van de Financiële adviescommissie besloten om het verschil in de 

contributiebijdrage tussen een lid die wel en degene die niet aan de competitie 

deelneemt ten bedrage van € 17.60 per lid aan de clubs terug te storten. 

Dit betreft een totaalbedrag van € 11500.00 

Met dit bedrag dienen dan ook de genoemde ramingen van de contributieopbrengst, 

totaal € 29.500,00 worden verminderd. 

Daarnaast is het de verwachting dat vanwege de verminderde activiteit ook een 

aantal andere posten beneden de raming zullen blijven. 

Omtrent de situatie Corona is besloten om aan de baanhouders een éénmalige 

tegemoetkoming in de vlakkosten te verlenen van € 50.00 per baan, en de regeling 

wordt verlengt tot 1 juli 2021.  

De begroting geeft een nadelig saldo van € 4450.00. dit nadeel kan worden gedekt 

door aanwending van een gedeelte van de algemene reserve. 

De begroting wordt goed gekeurd. 

8: vaststelling voorlopige begroting 2021 

De ramingen voor de voorlopige begroting 2021 zijn, zoals de laatste jaren 

gebruikelijk, vooralsnog gelijk gehouden met de ramingen van 2020 zoals die in het 

begin van dit jaar zijn aangepast. Derhalve een raming voor een volledig 

wedstrijdjaar. 

Ook is geen rekening gehouden met een mogelijke verdere terugloop van het 

ledenbestand, waarbij met name te denken is aan de sluiting van de 

kegelaccommodatie in Aalten. Begin 2021 zal bekeken worden in hoeverre een 

aanpassing van de ontwerpbegroting noodzakelijk is. 

Er wordt akkoord gegeven 



 

 

 

9: vaststelling contributie 2021 

Omdat de contributienota’s reeds aan het begin van het jaar worden opgemaakt en 

verzonden, is het gebruikelijk om de tarieven reeds in het jaar, voorafgaand aan het 

contributiejaar vast te stellen. 

Eveneens na raadpleging van de Financiële adviescommissie wordt er voorgesteld 

om de contributietarieven voor 2021 te handhaven. 

Ook hier wordt akkoord voor gegeven. 

10: voorziening vacatures bestuur: 

Aftredend en herkiesbaar dhr. H. Timmer, voorzitter 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van dhr. H. Timmer als voorzitter 

van de OGK.  

Aftredend en herkiesbaar mevr. C. Bon district 2 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van mevr. C. Bon 

Aftredend en niet herkiesbaar dhr. L. Ebeltjes district 1 

Er is nog geen opvolger gevonden maar district 1 is aan het zoeken. 

Anneke Zwierenberg wordt secretaris van district 1 

District 2 zit zonder voorzitter, Martin Textor  neemt zolang waar. 

11: rondvraag: 

Ab: Wim Timmer stopt bij de financiële advies commissie dus daar komt een  

      vacature voor. 

Bertus: prijzen hoogste gooier en hoogste gooister worden uitgereikt door 

       Marja en Bertus aan Petra van Westerhuis en E.P. Tenwolde 

Hans van Elk: overzicht stemgerechtigde leden Nooit Gedacht staat Brummen maar  

       moet Dieren zijn. 

Voorzitter: aantal keren vlakken is veranderd naar 1 keer per jaar. 

12: sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering af en dankt R. Raaben en Hr. Kl. Heerenbrink voor 

de hulp t.b.v. de coronaregels en de andere aanwezigen voor de deelname aan de 

vergadering. 

 



 

 

 

15: huldigingen 

Inmiddels hebben bijna alle 40- 50 en 60 jarige lidmaatschap huldigingen 

plaatsgevonden aan huis. 

De voorzitter zegt nogmaals :blijf gezond en maak er een mooie decembermaand 

van ondanks alles. 

En bedankt voor de aanwezigheid. 


