Van de bestuurstafel
Maandag 25 november heeft het OGK bestuur vergaderd bij De Schouwburg in Lochem.
Tijdens deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.


Het is alweer de laatste vergadering van dit jaar. Er komen ‘spannende’ tijden aan voor
de kegelaars. Rond 15 december hoort iedereen of hij een A, B of C kaart krijgt.



De wedstrijdcommissie is nog op zoek naar een nieuwe datum voor de afgelaste
Stedenwedstrijd.



De wedstrijdkalender van de OGK voor de persoonlijke en clubkampioenschappen in
2020 is rond. Bertus Flierman zal de wedstrijdkalender binnenkort rondsturen naar de
clubs.



Voor de clubkampioenschappen op 14 en 15 december in Dieren is er een vraag
gekomen of er ook een team gevormd mag worden met 3 personen (Omdat zij geen 4e
persoon kunnen vinden.) Er is tijdens de vergadering besloten om niet op dit verzoek in
te gaan, omdat er mogelijk voordeel behaald kan worden. Wanneer een team met 3
personen gaat gooien dan telt te laatste dubbel. Als wij dit toestaan kan een club er ook
voor kiezen om de drie beste te sturen en kan er dus voordeel behaald worden. Dat is
niet eerlijk ten opzichte van andere clubs.



Er is besloten om geen nieuwe prijzenkast te plaatsen in Varsseveld. In de vergadering
kwam de vraag of een prijzenkast nog wel helemaal van deze tijd is. Het voorstel is om
eerst te inventariseren welke prijzen er allemaal zijn en welke er bewaard moeten
blijven. Deze kunnen eventueel geplaatst worden in een kleinere kast.



Er is een schema opgesteld in welke kegelhuizen de laatste jaren de wedstrijden zijn
georganiseerd. Het is goed om te blijven kijken naar een eerlijke verdeling van de
wedstrijden over de verschillende kegelhuizen.



Vanuit de OGK komt het verzoek om bovenaan het wedstrijdformulier zowel de OGKnummers en de KNKB-nummers van de kegelaars te vermelden. Dit om fouten of
verwisselingen te voorkomen.



De penningmeester, Ab Garritsen, vraagt om eventuele nota’s of declaraties zo snel
mogelijk naar hem te versturen. Het liefst voor het einde van het jaar. Dit in verband met
de jaarrekening.



In 2020 zal de algemene ledenvergadering van de OGK op dinsdag 2 juni bij Het Molentje
in Silvolde plaatsvinden.

