
108e Algemene Leden Vergadering van het OGK 
Dinsdag 14 mei 2019 in ‘t Noorden in Aalten  
 

Aanwezige bestuursleden: 
Voorzitter: dhr. H. Timmer   Lid District 1:  dhr. H Suselbeek 
Secretaris: dhr. J. Krooshof   Lid District 1:  dhr. R. Hartgers 
Penningmeester: dhr. A. Garritsen   Lid District 2:  mevr. M. Raaben 
Locatiebeheer: dhr. A. Thomissen  

 
                 Notulist: Anne Haselberg  
 
1. Opening  
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 18e algemene ledenvergadering van de Oost 
Gelderse Kegelbond. Een speciaal woord van welkom voor de aanwezige leden van verdienste:  dhr. 
H. Wechgelaer, dhr. J. Broens en mevr. H. de Graaf.  
1.1 Moment van stilte         

De voorzitter vraagt een moment van stilte om hen te herdenken en gedenken die ons ontvallen  
zijn. Ook dit jaar zijn ons weer een aantal kegelaars, kegelaarsters of hun naasten ontvallen. Zij  
laten in hun familiekring, vriendenkring en kegelclub een leegte achter die niet of nauwelijks in te  
vullen is. Waar mogelijk, gaat iedereen staan om deze stilte in acht te nemen.  

1.2 De OGK 
De OGK heeft een betrekkelijk rustig 2018 achter de rug. Er werden op allerlei niveaus 
initiatieven ontplooit om de kegelsport te promoten. Het verheugt het bestuur dat met de 
overname van het kegelhuis in Dieren, door stichting Kegelsport Dieren, de volgende stap naar 
continuïteit is gezet. Het nieuwe kegelhuis met vier banen in Borculo nadert zijn voltooiing. 
Stichting Kegelsport Brummen is opgericht om het voortbestaan van kegelsport in Brummen, met 
zes verenigingen, te waarborgen. Door ondersteuning van de KNKB middels een lening konden 
inventaris en kegelbanen worden behouden. Van de kegelbanen in Lochem blijven baan 4, 5 & 6 
behouden voor kegelsport. De Voorzitter feliciteert de kegelclubs in Lochem.  
Een doorslaand succes is de deelname aan de landelijke competitie vanuit de OGK. Als bestuur 
moedigen wij alle clubs aan om de competitie nog verder te promoten.  

1.3 Een hulde aan alle vrijwilligers 
Het is van onschatbare waarde hoeveel mensen hun vrije tijd geven en besteden aan onze mooie 
kegelsport. Zonder de inbreng van al deze vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn om de kegelsport 
op deze wijze in stand te houden. Daarvoor heel veel hulde en dank aan alle vrijwilligers.  

1.4 Communicatie 
De communicatie blijft voor het bestuur een punt van ongerustheid. Veel essentiële informatie 
komt niet bij onze leden aan. Een oproep aan alle secretarissen om op een goede manier om te 
gaan met mails en/ of brieven zodat deze bij hun leden terecht komt.  

1.5 Het meerjarenbeleidsplan 
Na de pauze zal René Raaben iets vertellen over het Meerjarenbeleidsplan van de KNKB. De OGK 
heeft in de totstandkoming van dit plan een belangrijke rol gespeeld. Voor de uitwerking van het 
plan is de KNKB op zoek naar mensen die zich hier actief voor in willen zetten. Als bestuur roepen 
wij u op om te laten zien dat leden van de OGK hier hun verantwoording nemen.  

1.6. Opening van de vergadering 
De voorzitter complimenteert zijn medebestuursleden en bedankt hen voor een prettige 
samenwerking afgelopen jaar. De voorzitter wenst iedereen een prettige avond toe en opent 
hierbij de 108e algemene ledenvergadering.  

 
 
 

https://www.ogkbond.nl/


2. Goedkering notulen jaarvergadering d.d. dinsdag 8 mei 2018 (Gepubliceerd op de website van 
de OGK) 
Eventuele opmerkingen hadden voor 1 september binnen moeten zijn, maar de voorzitter geeft 
iedereen de gelegenheid om nog te reageren. Niemand heeft opmerkingen en de notulen van de 
jaarvergadering van dinsdag 8 mei 2018 worden goed gekeurd..  
 

3. Ingekomen stukken 
Secretaris, dhr. J. Krooshof geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn. Wel heeft hij berichten 
van verhindering. Te weten Kegelclub Kegel Is Kunst Zutphen, Kegelclub Nooit een Poedel 
Zevenaar, Kegelclub Hout Moet Doetinchem, Kegelclub OK Doetinchem, Dhr. Hennink, Mevr. 
Bulten, Mevr. Wolsink en Mevr. Leeflang van Rand of Zand Dieren, Kegelclub Frielinkhof 
Doetinchem en Mevr. Toos ten Have. Voorzitter Hans van Elk en secretaris Luuk Ebeltjes van 
District 1 zijn eveneens afwezig. Dhr. Harrie Wesselink neemt waar voor hen.  
 

4. Mededelingen 
De secretaris deelt mee dat bij stemmingen tijdens de jaarvergadering district 1 over 33 

stemmen beschikt en district 2 over 40 stemmen  

5. Verslag kascommissie  
5.1. De leden van de kascommissie:  

a) District 1:  Dhr. B. Arendsen. 
b) District 2:  Dhr. H. Hendriksen 
c) District 1:  Dhr. G. Klein Heerenbrink (Reserve) 
d) District 2:  Dient voor de reserve een opvolger op te geven.   

5.2 Verslag van de kascommissie 
Dhr. Arendsen en dhr. Hendriksen hebben de kas gecontroleerd in 2018. Dhr. Arendsen 
neemt het woord en geeft aan dat de kas is gecontroleerd en akkoord bevonden. De cijfers 
zijn overeenkomstig de afschriften en opnames. De cijfers zijn op duidelijke wijze en 
overzichtelijk weergegeven door penningmeester dhr. A. Garritsen.  
Dhr. Arendsen geeft de vergadering het advies goedkeuring te geven. De vergadering gaat 
akkoord met applaus. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk.  

        5.3 Leden kascommissie 2019 
Voor 2019 zullen dhr. H. Hendriksen en dhr. G. klein Heerenbrink de kascontrole doen. 
District 2 draagt dhr. T. Roes van de vriendschap uit Gendringen voor als reserve. 

 
6. Jaarverslag penningmeester over 2018 

6.1 Resultaat een positief saldo.  
      Penningmeester dhr. A. Garritsen neemt het woord. Het resultaat over 2018 sluit met een           
      positief saldo van €1547,- In dit bedrag zijn ook de positieve correcties van het jaar 2017  
      opgenomen, dit bedroeg in totaal €1079. Het positieve bedrag over 2018 is dus €468,-  
      In de vastgestelde begroting voor 2018 was er echter uitgegaan van een negatief saldo van      
      €2.478. Dat betekent dat er een positief verschil is ten opzichte van het behaalde resultaat  
      van €2.946. Het positieve resultaat is grotendeels veroorzaakt doordat diverse kosten zijn  
      achtergebleven bij de vooraf geraamde bedragen.  
6.2 Contributieopbrengst 
       De hoogte van de contributie is sinds 2015 niet meer aangepast. De contributieopbrengst  
       heeft over de jaren heen wel een dalend verloop. Dit komt doordat minder (jonge) leden  
       aansluiten en de vergrijzing toeneemt.  
 
 
 
 



7. Vaststelling begroting 2019 
Vaststelling begroting 2019 
De ontwerpbegroting van 2019 is aangepast op het aantal leden per januari 2019. Helaas was 
daar weer een daling met het jaar daarvoor. Ook zijn de kosten, waar mogelijk, op een aantal 
posten iets verlaagd. De contributie per lid wordt niet aangepast zoals afgesproken in de 
voorgaande jaarvergadering. Het nadelig saldo voor 2019 wordt geraamd op €3.595 
Vergadering gaat akkoord met applaus. 
Contributies per lid 
De secretaris, dhr. J. Krooshof, heeft een overzichtje gemaakt waarin het verschil tussen diverse 
soorten leden duidelijk zichtbaar is. Dit overzichtje is voor de leden beschikbaar. 
 

8. Vaststelling voorlopige begroting 2020 
De voorlopige begroting voor 2020 zijn vooralsnog gelijk gehouden met de begroting van 2019. 
Het voorlopig nadelig saldo voor 2020 bedraagt dus ook €3.595,-   
De vergadering gaat akkoord met deze begroting.  
 

9. Vaststelling contributie 2020 
Het bestuur stelt voor om in het jaar 2020 de contributies gelijk te houden met die van dit jaar. 
Vanwege de nog aanwezige reserves vinden het bestuur en de financiële commissie dit 
verantwoord. Dit is wel onder voorbehoud. Mocht de KNKB de af te dragen contributie per 
persoon ophogen, dan is de OGK genoodzaakt dit door te berekenen. Deze contributieverhoging 
ligt echter niet in de lijn der verwachting. De vergadering gaat akkoord met applaus.  
Voorzitter dhr. Timmer bedankt penningmeester A. Garritsen voor het vele werk wat hij heeft 
verzet voor het OGK.  
 

10. Voorziening vacatures bestuur 
a. Aftredend en herkiesbaar dhr. J. Krooshof, secretaris. 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van dhr. J. Krooshof als secretaris van de 
OGK. De voorzitter kijkt uit naar een verdere prettige samenwerking.  

b. Aftredend en herkiesbaar Mevr. M. Raaben, district 2 
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van mevr. M. Raaben. De voorzitter kijkt 
uit naar een verdere prettige samenwerking. 

c. Aftredend en niet herkiesbaar mevr. A van Staveren district 1 
Wegens gezondheidsredenen heeft mevr. A. van Staveren aangegeven te willen stoppen met 
haar bestuurstaken. De voorzitter bedankt haar hartelijk voor haar inzet. Zij kon helaas niet 
aanwezig zijn bij de vergadering. Maar zij zal nog een bedankje van het bestuur ontvangen 
voor haar inzet de afgelopen periode.  
Opvolger van mevrouw A. van Staveren:  mevrouw D. Baars 
District 1 draagt als nieuw bestuurslid voor: mevr. Diana Baars. Zij krijgt door mevr. Raaben 
de OGK bestuursspeld opgespeld. Zij wordt van harte welkom geheten door de voorzitter en 
wordt uitgenodigd om achter de bestuurstafel plaats te nemen.  

d. Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar dhr. R. Hartgers 
Dhr. R. Hartgers legt om privéredenen zijn bestuurstaken neer. De voorzitter bedankt dhr. 
Hartgers voor al zijn werk voor het OGK en krijgt een bos bloemen aangeboden. Dhr. 
Hartgers geeft aan dat hij het altijd met veel plezier gedaan heeft. De voorzitter hoopt dat 
dhr. Hartgers op technisch gebied zijn taken voort wil blijven zitten.  
Opvolger van dhr. R. Hartgers: dhr. B. Flierman. 
District 1 heeft een opvolger gevonden. Dhr. Bertus Flierman wordt voorgedragen. De 
voorzitter verwelkomt dhr. Flierman bij het bestuur en kijkt uit naar een goede 
samenwerking. Dhr. B. Flierman krijgt het bestuursspeldje opgespeld en wordt uitgenodigd 
om achter de bestuurstafel plaats te nemen.  
 



e. Dhr. T. Notten, district 2, is overleden 
Dhr. T. Notten had al aangegeven te willen stoppen. Toen kwam het bericht dat hij ernstig 
ziek was. Dhr. Notten heeft tot het laatst zijn taken waargenomen. Ton is een onvervangbare 
kracht. Het jaarverslag van 2018 en de notulen van de vorige jaarvergadering zijn van zijn  
hand. Dhr. Notten is in februari benoemd tot erelid van de OGK. 
Opvolger van dhr. T. Notten: Mevr. C. Bon 
District 2 draagt mevr. Carla Bon uit Borculo voor als opvolger voor het OGK. Voorzitter dhr. 
H. Timmer heet mevr. C. Bon van harte welkom bij het bestuur. Zij krijgt het bestuursspeldje 
opgespeld en nodigt haar uit plaatst te nemen achter de bestuurstafel.  

f. Financiële adviescommissie: vacature Arie Jurriens  
District 1 heeft een vervanger gevonden voor de vacature die is ontstaan door het vertrek 
van dhr. A. Jurriens. De vervanger is dhr. W. Timmer, hij is vandaag niet aanwezig. Dhr. A. 
Jurriens krijgt als bedankje nog een fles aangeboden. Voorzitter H. Timmer brengt deze bij 
hem langs. 
 

11. Rondvraag  
11.1 Nieuwe lidmaatschapsnummers van de KNKB 

Meneer van Daal uit Doetinchem geeft aan dat er andere nummers op de speelkaarten van 
de leden staan dan die bij hen bekend zijn en vraagt om uitleg. De KNKB maakt gebruik van 
een nieuw ledenadministratieprogramma. Leden hebben daardoor een nieuw nummer 
gekregen. De nieuwe nummers staan op de kaarten afgedrukt. De oude 
lidmaatschapsnummers blijven wel bestaan voor een schaduwbestand dat de secretaris,  dhr. 
J.  Krooshof,  bijhoudt. Een aantal clubs heeft door de afgifte van de kaarten geen zicht meer 
op de nieuwe lidmaatschapsnummers van de KNKB. Mochten verenigingen de officiële KNKB-
nummers willen hebben dan kunnen zij bij secretaris dhr. Krooshof terecht. Hij kan hen een 
bestandje sturen met de nieuwe KNKB nummers.  

 
12. Sluiting 

Aangezien er geen vragen meer zijn sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering 
af. Hij bedankt iedereen die hen gesteund hebben in Brummen.  
 

13. Presentatie door dhr. René Raaben over het MeerJarenBeleidsPLan van de KNKB 
Vorig jaar zijn er twintig personen onder leiding van dhr. B. Rosier aan de slag gegaan met het 
vormgeven van het meerjarenbeleidsplan voor de KNKB. Ook vanuit het OGK was er een 
afvaardiging aanwezig bij het vormgeven hiervan. Dhr. R. Raaben geeft een presentatie over het 
meerjarenbeleidsplan dat loopt van 2019 t/m 2024.  
13.1 Waarom het meerjarenbeleidplan? 

Dhr. Raaben start zijn presentatie door een parallel te trekken tussen het klimaat (het 
voortbestaan van dieren en planten) en de kegelsport. Allebei worden met voortbestaan 
bedreigd. Het meerjarenbeleidsplan is er om het tij te keren. Net als dat er voor het klimaat 
een klimaatakkoord in het leven geroepen wordt, zo is dat ook gebeurt voor de kegelsport. 
Maar waarom is er nu een plan opgesteld? Dat heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste 
moet je als lid van het NOC NSF een beleidsplan hebben. Het NOC NSF sponsort de KNKB met 
het bedrag van €34.000,- om plannen en activiteiten te financieren. Daarvoor moet de KNKB 
echter wel aan deze doelen werken. Daarnaast geeft het plan de KNKB richting aan wat er 
gedaan moet worden voor het voortbestaan van de kegelsport.   

13.2 Missie en visie van de KNKB 
De missie van de kegelsport wordt als het volgt omschreven: Kegelsport is een individuele 
precisie- en concentratiesport voor alle leeftijden welke in groepsverband wordt beoefend 
met ruimte voor recreatieve en competitieve beoefening en waar sociale contacten en 
ontspanning hoog in het vaandel staan. De werkgroep heeft de missie ontleed in zes 
kernwoorden:   precisie- en concentratiesport,  recreatief & competitief,  alle 



leeftijden,  ontspanning,  groepsverband en  sociale contacten. Als je deze 
kernwoorden naar voren haalt blijkt dat de kegelsport een brede doelgroep heeft. Van jong 
tot oud. En ook personen die een andere sport niet meer kunnen beoefenen door bepaalde 
blessures, kunnen vaak nog wel kegelen. Echter kan er alleen gekegeld worden als er 
voldoende aanbieders zijn waar men kan kegelen. Het ledenaantal zal dus omhoog moeten. 
Het is belangrijk dat de kegelsport in zijn algemeenheid wordt gepromoot. De visie van de 
KNKB richt zich op drie onderdelen.  
- De kegelsport moet veel aantrekkelijker gepresenteerd en gepromoot worden.  
- De afstemming en samenwerking tussen baanhouders en clubs is cruciaal.  
- KNKB moet zich ontwikkelen naar een bond met toegevoegde waarde voor leden.  

13.3 Een sterkte en zwakte analyse – SWOT 
De werkgroep heeft een SWOT-analyse gemaakt over de missie van KNKB. Een SWOT-analyse 
geeft de sterkte, zwaktes, kansen en bedreigingen weer. Hieronder vindt u de uitkomsten van 
deze analyse. 
De sterktes: Het is een sport voor alle leeftijden, relatief onafhankelijk van het gestel, sociale 
contacten, gezelligheid en sfeer, uitdagende sport, ontspanning en gezonde spanning, 
individuele inzet en in teamverband, recreatief en/of in wedstrijdverband.  
De zwaktes: Directe communicatie met leden ontbreekt, lagere/ mindere spelers niet 
betrokken, spelvorm (variatie en speelmomenten), oubollige uitstraling, Gebrek (ontbreken) 
van publiciteit, toegevoegde waarde KNKB onbekend, afhankelijkheid van kegelbanen, 
begeleiding (coaching) ontbreekt.  
De kansen: Doelgroepenbeleid (vitale ouderen, senioren voetballers, studentenverenigingen, 
scholen, kinderopvang), veel niet-aangesloten kegelaars in Nederland, subsidiemogelijkheid 
van overheid en gemeentes (m.b.t. jeugd en ouderen), sociale media.   
De bedreigingen: Voortbestaan van kegelhuizen en dus voortbestaan van kegelclubs, 
vergrijzing ledenbestand (zie kansen), borging van kennis beperkt (techniek), afhankelijkheid 
van subsidie NOC NSF. 

13.4 De vier speerpunten voor 2019 
             De werkgroep heeft voor 2019 vier speerpunten geformuleerd: 

1. Het doelgroepenbeleid. Voor het voortbestaan van de kegelsport is het belangrijk dat het 
ledenaantal groeit. Door middel van een doelgroepenbeleid worden verschillende 
doelgroepen benaderd. Er zijn commissies nodig die inrichting gaan geven aan het 
doelgroepenbeleid.  

2. De KNKB moet een bond worden die van toegevoegde waarde is voor haar leden. Een 
werkgroep moet dit gaan uitzoeken en uitwerken.  

3. Er komt een inventarisatie van kegelhuizen & clubs. Een goede afstemming en 
samenwerking is immers cruciaal. Het bestuur van het OGK is al actief met het bezoeken 
van kegelhuizen voor een inventarisatiebezoeken. Hier zijn al enkele enthousiaste 
reacties op gekomen en het werpt zijn vruchten af.  

4. Het organiseren van regionale competitie en wedstrijden.  
14.5 Oproep tot meedenken en meewerken in de verschillende commissies.  

Om dit beleid uit te kunnen werken is het belangrijk dat er verschillende commissies of  
 werkgroepen worden opgezet die het beleid gaan uitwerken. Hiervoor zijn leden nodig die 
hun verantwoordelijkheid nemen en zich hier voor in willen zetten. Het is van belang dat hier 
aan gewerkt wordt voor het voortbestaan van de kegelsport en om de subsidie van het NOC 
NSF te behouden. Dus mocht u interesse hebben meld u aan!  

De voorzitter dankt dhr. Raaben voor dit heldere en inspirerende verhaal en hoopt op 
enthousiasme en medewerking vanuit de leden van het OGK.  

 
14. Huldiging hoogste gooier/ gooister competitie 2018 en kampioenen en/of teams  (eerst) 

14.1 Het triotoernooi en landelijke toernooi 



Voordat voorzitter H. Timmer zich richt op de huldiging van de kampioenen wil hij nog even de 
aandacht richten op twee toernooien die worden georganiseerd ter ere van het 110 jarig 
jubileum van de KNKB.  

- Het triotoernooi wordt georganiseerd in het weekend van 28.29 en 30 juni in Brummen. 
Deelname is gratis en de regels wat betreft dit toernooi zijn te vinden op internet en 
Facebook.  

- Landelijke toernooi. Op 14 september is er een landelijk toernooi  in Malden ter ere van 
110 jarig bestaan. Informatie hierover volgt nog.   

14.2 Huldiging kampioenen  
14.2.1 Het bondsviertal.  
Het bondsviertal van de heren B uit Brummen won op 12 mei 2018 na een spannende finish  
de landelijke finale met 10 hout voorsprong op de nummer 2. Het team, bestaande uit de 
heren: Bertus te Slaa, Theo van Elburg, Maikel Fraikin en Wim Offenberg worden gehuldigd 
met bloemen.  
14.2.2 Nationaal kampioenen 
- Bij de heren B-klasse wordt dhr. Theo van Elburg van Nooitgedacht uit Dieren nationaal 
kampioen. Hij wordt gehuldigd met bloemen.  
- Bij de heren C wordt dhr. Harrie Nengerman van de Boggelaar nationaal kampioen. Harrie is 
niet aanwezig i.v.m. vakantie, toch krijgt hij een groot applaus van de aanwezigen.  
14.2.3 Eervolle vermelding voor de leden die ook medailles wisten te behalen op NK’s.  
Bij de A-klasse dames in Winterswijk: Mevr. Tosca Kruize uit Borculo 3e 
Bij de B-klasse dames in Rijsbergen: Mevr. Brenda Thomissen (doesburg) 2e en mevr. A. 
Zwierenberg (Brummen) 3e  
Bij de C-klasse dames in Rijsbergen: Mevr. Alie van Vrouwerff (Warnsveld) 2e  
Bij de A-klasse heren: dhr. Erik Paul Tenwolde 2e  
Bij de B klasse heren een volledig OGK podium: 1e dhr. Theo van Elburg, 2e dhr. Dick 
Zwierenberg en 3e dhr. Maikel Fraikin.  
Komend weekend zijn er de kampioenschappen voor bondsviertallen in Varsseveld. Het OGK 
zal beide titels gaan verdedigen. Doesburg on Tour, van dhr. A. Thomissen, zal wederom de 
livescores verzorgen. De voorzitter bedankt dhr. A Thomissen hiervoor.  

      14.3 Huldiging hoogste gooister en hoogste gooier 
De hoogste gooister van de competitie is mevr. Petra Westerhuis van Zet ‘m op uit Lochem 
met 1408 hout, 180 worpen en een gemiddelde van 7,82. Mevr. Westerhuis wordt gehuldigd 
met een ingegraveerd presentje en bloemen.  
De hoogste gooier van de competitie is dhr. Harry Timmer van Knal uit Brummen met 1540 
hout, 180 worpen en een gemiddelde van 8.56. Dhr. H. Timmer wordt gehuldigd met een 
ingegraveerd presentje en bloemen.  

 
15. Huldiging leden die 40, 50 of 60 jaar lid van de OGK zijn.  

Huldiging leden die 40 jaar lid zijn van de OGK.  

• Mevrouw Hennie Teunissen van De Hanzekegels  te Zutphen 
Mevrouw Hannie Teunissen van ‘De Hanzekegels’ uit Zutphen is veertig jaar lid van het OGK.  
Zij is één van de oprichters van de kegelclub. In 1978 beginnen De Hanzekegels om de twee 
weken te gooien op twee banen in de Hanzehof. Door mond-op-mond reclame wordt de club 
groot gemaakt tot waar het nu staat. Vele vrije uurtjes van mevr. Teunissen gingen naar de 
kegelclub. In 1999 werd zij penningmeester van De Hanzekegels en hield dit maar liefst 20 
jaar vol.  Hannie heeft veel betekend voor de club en het is haar van harte gegund om in het 
zonnetje gezet te worden. Bedankt voor al het goede! Mevrouw Teunissen wordt gehuldigd 
met een speldje en een bos bloemen.   

• Mevrouw Hermien Deters van de Hanzekegels te Zutphen  
Veertig jaar terug komt mevr. Deters tijdens haar werk in de schoenmakerij ter ore dat er een 
kegelclub werd opgericht in Zutphen. Ze besluit een paar keer te gaan kijken en daar wordt 



het enthousiasme voor de kegelsport gevormd. Al snel is mevr. Deters als vrijwilligster 
verbonden aan de Hanzekegels. En wat voor vele vrijwilligers geldt, gold ook voor mevr. 
Deters. Al gauw was ze druk, druk ,druk om van alles te regelen. In 2000 werd zij voorzitter 
van de club. Met veel enthousiasme heeft zij deze rol vertolkt. Het fanatisme tijdens 
wedstrijden en toernooien hebben haar vaak een A klasse kaart opgeleverd. Ga zo door! 
Mevr. Deters heeft het verdiend om in het zonnetje gezet te worden.  Mevrouw Deters 
wordt gehuldigd met een speldje en een bos bloemen.   

• Dhr. Jan Bulten van TOP te Varsseveld  
Dhr. Jan Bulten, beroemd om zijn vingertje na iedere goede worp, is inmiddels 40 jaar lid. In 
1979 werd hij lid van TOP en is altijd een trouw lid geweest. Binnen de club had hij ook 
verschillende functies in commissies. Van 1992 t/m 1995 is hij secretaris geweest en van 
2011 t/m 2014 werd hij voorzitter van TOP. Met zijn financiële achtergrond was hij altijd 
geïnteresseerd in het financieel reilen en zeilen binnen de club. Dhr. Bulten was tot voor kort 
een gevreesd kegelaar. Jarenlang maakte hij deel uit van de top 5 binnen het OGK. Hoewel 
zijn gezondheid hem wel een beetje in de weg zit weerhoudt dat hem er niet van om 
regelmatig te verschijnen op clubavonden en mee te doen met de OGK competitie. Vanuit 
TOP ontvangt Jan een pen met inscriptie en vanuit het OGK wordt hij gehuldigd met een 
speldje en een bos bloemen.  

• Dhr. Benny Gussinklo, TOP  te Varsseveld   
Dhr. Benny Gussinklo is helaas niet aanwezig. De voorzitter gaat op donderdag een keer naar 
een clubavond om dhr. Gussinklo te huldigen.  

• Mevrouw Gerrie Barmentloo, De Poedels te Varsseveld 
Mevr. Gerrie Barmentloo is veertig jaar lid van de kegelclub. Destijds was het alleen mogelijk 
om te gaan kegelen als je lid was van de Huisvrouwen vereniging. Na aanmelding bij de 
Huisvrouwen vereniging sloot zij zich aan bij de kegelclub. Gerrie heeft zich ontwikkeld tot 
een heel goede gooister, zij had altijd een A-kaart. Zij bezocht de kegelavonden trouw en 
sloeg er bijna geen over. Haar kegelloopbaan bracht haar in bijna alle kegelbanen van 
Groningen tot Maastricht. Zij heeft veel wedstrijden gewonnen. Vanwege rugklachten kan zij 
helaas niet meer kegelen, maar nog altijd is zij heel betrokken. Zij bezoekt de oefenavonden 
en gaat mee naar wedstrijden. Griffieren bij wedstrijden doet zij graag. Mevrouw Barmentloo 
is inmiddels benoemd tot erelid en de Poedels hopen dat zij nog lang deel zal blijven 
uitmaken van hun club. Mevrouw Gerrie Barmentloo wordt van harte gefeliciteerd en 
gehuldigd met een speldje en bloemen.  

       Huldiging lid dat 50 jaar lid is. 

• Dhr. Henk Phielix, Gooi Ze Umme te Brummen  
Henk Ph. is een icoon binnen de club Gooi Ze Umme. Ondanks vele tegenslagen gaat hij goed 
gehumeurd door het leven. Hij houdt binnen Gooi Ze Umme het bestuur scherp door zijn 
inbreng tijdens de jaarvergaderingen. In de jaren die na zijn lidmaatschap in 1979 volgden 
schreef hij een aantal kampioenschappen op zijn naam. In 1998 werd hij kampioen van de 
OGK in klasse C. Ook werd hij in dit jaar koninklijk onderscheiden voor de vele 
werkzaamheden bij Gooi ze Umme en andere verenigingen. Het bestuur van Gooi Ze Umme 
heeft dhr. Henk Ph. voor zijn 50 jarig lidmaatschap benoemd als lid van Verdienste. Hij heeft 
veel rollen voor Gooi Ze Umme vervuld: voorzitter, secretaris, 25 jaar bestuurslid, 25 jaar lid 
van de feestcommissie, 30 jaar in de organisatie van het buurt-kegelen in Brummen en 5 jaar 
in de organisatie van het kegelen op schoolsportdagen. Gooi ze Umme hoopt nog vele jaren 
te kunnen genieten van hun gewaardeerde kegelvriend. Dhr. Henk Ph. Wordt gehuldigd met 
een standaard met inscriptie en een bos bloemen.  

Sluiting:  
Voorzitter dhr. H. Timmer sluit de 108e algemene jaarvergadering en geeft iedereen de gelegenheid 
om de jubilarissen de hand te schudden en nog een drankje bij de bar te nemen.  


