Informatie over de competitie 2020 van de OGK.
In het voorjaar is door de maatregelen die genomen zijn om de gezondheidsrisico’s van corona te beperkende
competitie van de OGK na de eerste ronde stilgelegd. We zijn met zijn allen een heel onzekere periode ingegaan.
Per 1 juli mag er onder voorwaarden weer gekegeld worden.
Het bestuur van de OGK heeft overwogen om de competitie af te maken. Dat wil zeggen dat ronde 2 en 3 in ieder
geval zouden vervallen en dat alleen de ronden 4 t/m 6 nog gespeeld zouden worden.
Voordat we die beslissing werkelijk konden nemen hebben we een enquête gehouden onder de clubs om te weten
te komen of onze kegelaars al wel weer in competitieverband wilden kegelen.
De uitkomst van die enquête was na ontvangst van de mening van 40 clubs:
 19 clubs willen weer verder gaan met de competitie
 16 clubs zien het nog niet zitten om de competitie af te maken

5 clubs zijn verdeeld; een deel van hun leden wil wel en een deel wil niet
In totaal zijn 54 clubs gestart met de competitie in 2020.
Dat wil dus zeggen dat meer dan de helft van de clubs niet of liever niet meer competitie wil spelen in 2020.
Op basis van deze uitslag heeft het bestuur van de OGK besloten om de competitie 2020 te beëindigen en dus niet af
te maken.
In het voorjaar van 2021 zullen we kijken hoe we verder kunnen.
In aansluiting hierop heeft het bestuur van de OGK in dit uitzonderlijke geval, na raadpleging van de Financiële
Adviescommissie, besloten om een gedeelte van de contributie 2020 aan de clubs terug te betalen.
Deze terugbetaling heeft betrekking op dat deel van de contributie dat voor een lid verschuldigd is, als die aan de
competitie deelneemt.
Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat vanwege de Corona dit jaar maar één competitieronde is gespeeld, zodat
er in feite van een clubcompetitie geen sprake is geweest.
De contributie 2020 voor een competitie-spelend lid is € 39,85.
Als geen competitie wordt gespeeld bedraagt de contributie € 22,25.
Het verschil tussen voornoemde bedragen is € 17,60.
De restitutie zal plaats vinden op basis van het aantal leden die in 2020 voor de competitie zijn aangemeld en
waarvoor uw club inmiddels een factuur heeft ontvangen, in dit geval dus vermenigvuldigd met € 17,60.
Onze penningmeester zal ervoor zorgen dat op korte termijn een Credit-factuur naar uw club wordt gezonden,
waarna tot terugbetaling zal worden overgegaan c.q. een verrekening zal kunnen plaatsvinden, mocht de
oorspronkelijke factuur nog niet volledig zijn betaald.
Deze stappen nemen we als OGK-bestuur met als achterliggende gedachte en verwachting dat we volgend jaar weer
met nieuw elan en enthousiasme onze kegelsport kunnen gaan uitoefenen.
Gezellige kegelavonden en een spannende competitie.
We hopen dat, nee, we rekenen erop dat alle clubs weer meedoen en dat we zelfs een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen.

