Van de bestuurstafel 07-12-2021.
Het bestuur van de OGK heeft op dinsdag 7 december een bestuursvergadering gehouden. We willen
u graag informeren over de volgende onderwerpen.
1. Algemene Leden Vergadering OGK 2022.
De OGK wil op 14 juni 2022 de ALV houden bij zaal ’t Molentje in Silvolde.
2. Inschrijfgeld voor persoonlijke kampioenschappen.
Voor deelname aan de persoonlijke werd tot nu toe een bijdrage gevraagd van € 4,00 per
deelnemer. De kosten werden in rekening gebracht tegelijk met de factuur voor het
lidmaatschap.
Besloten is dat er voor de komende persoonlijke kampioenschappen geen deelnemersgeld
betaald hoeft te worden.
3. Zaken die niet goed gaan binnen de OGK.
Het komt soms voor dat er door leden ergens ongenoegen over is. Bijvoorbeeld als in een
kegelhuis slechte toiletvoorzieningen zijn of als de wedstrijdleiding niet optimaal verloopt. Er
zijn veel meer mogelijke situaties denkbaar.
Het bestuur van de OGK raadt in die gevallen aan om het altijd zo snel mogelijk te melden.
We kunnen dan eventueel met de betrokkenen overleggen om de situatie te verbeteren.
Meldingen kunnen gestuurd worden naar de wedstrijdcommissie (wcogkbond@gmail.com)
of naar de secretaris van de OGK.
4. Intensiveringstraject van de KNKB.
In het kader van de subsidiemogelijkheden aangeboden door de Service Organisatie
Nederland Sport is het bestuur van de KNKB onlangs gestart met een zogenaamd
intensiveringstraject.
Onder begeleiding van Ingrid van Gelder van WINNING, Sport Management & Consultancy, is
een werkgroep ingesteld met als doel het verhogen van de populariteit van de Kegelbond
middels het ontwikkelen van een aanvullend wedstrijdformat. Daarbij wil de KNKB zich
vooral richten op de leeftijdscategorie “jong volwassenen” 18-35 jaar. Tijdens een eerste
bijeenkomst van de werkgroep is onder andere voorgesteld om een klankbordgroep van
stakeholders mee te laten denken over de opzet van nieuwe wedstrijdvormen. De KNKB en
dus ook de OGK zijn daarom op zoek naar mensen met wisselende achtergronden die
creatief en out-of-the-box mee willen denken.
Namens de OGK zullen Diana Baars en Marja Raaben in deze werkgroep deelnemen.
Als je ook mee wil denken meld je dan svp bij de OGK. Iedereen kan lid worden van deze
werkgroep.
5. Webmaster gezocht.
Voor het verwerken van aanpassingen aan de website van de OGK, zoals het plaatsen van
uitslagen van de competitie of nieuwsberichten etc., zoeken we een webmaster. Dit hoeft
niet per se een lid van de bond te zijn. Heb je bijvoorbeeld een zoon of nichtje of buurman of
tante die graag websites maakt of onderhoudt, dan kan zo iemand veel voor ons betekenen.
Op dit moment wordt ook door de KNKB een webmaster gezocht. Eventueel kan dit leiden
tot een dubbelfunctie als de kandidaat dit graag wil.
6. Code goed sportbestuur.
Onlangs is door sportbonden de herziene Code Goed Sportbestuur aangenomen. Deze Code
is “principle-based” en heeft het karakter “pas toe én leg uit”.
Aan de hand van de vier essentiële principes – verantwoordelijkheid, democratie,
maatschappij en transparantie – kunnen sportverenigingen via de Code invulling geven aan
sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dat is van belang om te kunnen zorgen
voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt en met
plezier kan sporten en bewegen. De herziene Code biedt richtlijnen voor goed sportbestuur
en helpt zo om misstanden te voorkomen.

Deze principes gelden ook voor de besturen van de clubs. Als je meer informatie wil, neem
dan contact op met de OGK.
7. Uitvoering ledenadministratie.
De ledenadministratie is bij de OGK in handen van de secretaris en de penningmeester.
Mutaties worden door de secretaris verwerkt en de penningmeester zorgt voor de facturatie
naar de clubs.
Tijdens de aanstaande A.L.V. van de OGK zal de secretaris af treden. De taken binnen het
bestuur zullen worden overgenomen door OGK bestuurslid Carla Bon. Zij wordt de nieuwe
secretaris.
Het bestuur van de OGK heeft de heer Erik-Paul Tenwolde bereid gevonden om de mutaties
in de ledenadministratie te verwerken. De komende tijd zullen we beginnen met het
inwerken. Erik-Paul zal niet in het bestuur van de OGK plaatsnemen.

