Van de bestuurstafel
Dinsdag 5 november heeft het OGK bestuur vergaderd bij 4 Aan ’t plein in Varsseveld. Tijdens deze
vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.


De laatste inventarisatiebezoeken aan de kegelhuizen in de regio worden deze maand afgelegd.
Een deel van de inventarisatiebezoeken heeft mevr. Marja Raaben al weergegeven in een
schema. Als alle bezoeken zijn afgelegd worden de uitkomsten besproken in de vergadering.



De stedenwedstrijd gaat niet door in verband met te weinig aanmeldingen. Er bleek dit weekend
nog een wedstrijd te zijn in de regio noord. Er wordt nu gekeken naar een nieuwe datum voor de
stedenwedstrijd. Mogelijk in de eerste periode van het nieuwe jaar.



Op zaterdag 2 november was de najaarsvergadering van de KNKB in Heumen. Mevr. Diana Baars
is hier namens het OGK heen gegaan. Op de vergadering is het jaarplan besproken. Hierin staan
onder andere de volgende punten beschreven:
-

Het beleid op het gebied van de verschillende commissies, het doelgroepen beleid en de
inventarisatiebezoeken aan de kegelhuizen.

-

Er komt in 2020 een verandering in het vergoeden van de reiskosten bij de Landelijke
Competitie. De eerste 100 km zullen vanaf 2020 voor eigen rekening komen.

-

De vijfde divisie wordt opgeheven. Alle ploegen worden vanaf 2020 onderverdeeld in 4
divisies. Dit kan wel betekenen dat de wedstrijden van de 4e divisie in twee dagdelen wordt
gegooid i.v.m. de hoeveelheid ploegen.

-

Er zijn een aantal wijzigingen in het bestuur
o Mevr. Y. Kramers uit Breda is de nieuwe 2e secretaris van de KNKB. Zij volgt mevr. R. Kalis
op.
o Dhr. T. van Elburg stopt per 1 november bij de reglementscommissie. Dhr. F. Hartog uit
Haarlem zal hem opvolgen.
o Er staat een vacature open voor de commissie wedstrijdzaken.

-

De begroting van 2020 is vastgesteld. De contributies blijven komend jaar op hetzelfde
niveau. Het jaar erop, dus in 2021, moet de contributie mogelijk omhoog. Dit aangezien de
bijdrage van het NOC-NSF minder wordt en het aantal leden daalt.



De wedstrijdkalender voor 2020 is klaar. Er wordt tijdens de vergadering globaal gekeken naar de
OGK gelegenheden. De wedstrijd Winterswijk Open gaat dit jaar jammer genoeg niet door.



Het komende jaar zullen er helaas weer een aantal kegelhuizen gaan sluiten. Het Kegelhuis van
Aalten gaat dicht evenals het Kegelhuis Hamaland in Winterswijk.

