Notulen 110e algemene ledenvergadering digitaal via teams op
14 juni 2021
Aanwezig
bestuur

mw. D. Baars (Diana), mw. C. Bon (Carla), B. Flierman (Bertus), A. Garritsen (Ab) (penningmeester), J. Krooshof (Jan) (secretaris), mw. M. Raaben (Marja), H. Suselbeek
(Hans), H. Timmer (Harry) (voorzitter) en A. Thomissen (André).
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Opening vergadering door voorzitter Harry Timmer.
• De voorzitter opent de vergadering.
Weer een vergadering op een bijzondere wijze. Ook worden de leden van verdiensten welkom geheten.
Ook dit jaar zijn er een aantal kegelaars en kegelaarsters ons ontvallen. De voorzitter vraagt een minuut van stilte om hen te herdenken.
Wat een bizar jaar hebben we achter de rug. Inmiddels mogen we weer kegelen
op onze kegelavond. En misschien is het mogelijk om in september de competitie
weer op te pakken.
De voorzitter maakt zich zorgen om district 2: er is geen voorzitter meer en vergaderingen/ bijeenkomsten worden niet meer gehouden. Het bestuur moet worden uitgebreid.
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Notulen 109e ALV van 18-11 2020
Er zijn geen op of aanmerkingen.
De notulen zijn aangenomen en worden vastgesteld.
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Ingekomen stukken
Afmeldingen van Jan Broens, Hanzekegels en houd moet
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Mededelingen
Namens district 2 neemt Martin Textor deel.
Nieuw lid kascommissie district 2 is de heer Endeman
De jaarkaart gaat lopen van september 2021 tot en met juni 2022 ( wedstrijdseizoen) de kaart van 2019 blijft dus geldig tot 30 juni 2022.
Ca. 1 juli komt dan de nieuwe kaart.
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Verslag kascommissie.
De controle is gedaan door de heer Kl. Heerenbrink distr. 1 en Heer Roes dist. 2
De heer Kl. Heerenbrink doet verslag van de controle van 20 mei jl.
Het financiële jaar is doorlopen, bankafschriften ed. zijn gecontroleerd het zag er allemaal goed uit. De penningmeester wordt decharge verleend.
Heer kl. Herenbrink heeft de kas 2 jaar gecontroleerd en maakt plaats voor een opvolger.
Door district 2 is Henk Endema ( KC de Kroon) voor komende 2 jaar als reserve voorgedragen.
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Jaarverslag penningmeester over 2020
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 713.57
In een aangepaste begroting was nog rekening gehouden met een nadeel van € 4450.00
Dit verschil heeft alles te maken met het bijzondere jaar vanwege de Coronaproblematiek.
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Na een enkele wedstrijd is ook de competitie stilgelegd. Ook vergaderingen zijn veelal
digitaal gehouden. De kosten zijn daardoor ook flink achtergebleven bij de raming.
Vanwege het niet doorgaan van de competitie en overige wedstrijden in 2020 heeft het
bestuur , na raadpleging van de financiële commissie, besloten om een gedeelte van de
contributie terug te storten. Dit betrof het aandeel voor de wedstrijden dat de competitie-spelende leden in rekening is gebracht, ofwel € 17.60 per lid.
Deze terug storting is verantwoord als corona-restitutie onder de kostenspecificatie van
de districten en bedroeg in totaal € 11.528,00.
Verdere specificaties van de kosten en de opbrengsten zijn opgenomen in het verslag
over het jaar 2020 dat aan de secretarissen van de clubs ter kennisname is toegezonden, waarna de penningmeester hierbij graag wil verwijzen.
De conclusie is dat het verslag akkoord wordt bevonden en hiermee is décharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en aan de penningmeester
voor het gevoerde beheer.
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Vaststelling begroting 2021
De begroting 2021 zoals die u thans wordt aangeboden betreft het ontwerp zoals die u
het vorig jaar bij de jaarstukken van 2019 is aangeboden en die begin van dit jaar is bijgewerkt naar de situatie van dat moment.
Zo is rekening gehouden met een lageren contributieontvangst door minder leden en
lagere competitiekosten o.a. verdwijnen kegelbanen in Aalten en het stoppen van een
aantal clubs die daar hun thuisbasis hadden.
Ook zijn een aantal andere kosten naar beneden bijgesteld. Het nadelig saldo nog geraamd op € 6750.00. de contributies per lid zijn , conform het besluit van de vergadering, gelijk gehouden met de voorgaande jaren.
Hierbij is wel rekening gehouden dat de competities in dit jaar normaal zouden worden
opgestart. Achteraf is dit vanwege den Corona- lockdown niet mogelijk gebleken en is
het eerste half jaar verstreken zonder een wedstrijd.
De bedeling is nu om in de herfst met de competitie te starten.
Om deze reden heeft het bestuur, na consulatie van de Financiële commissie, besloten
om een gedeelte van de contributie aan de clubs terug te storten.
Dit betreft dan de helft van het aandeel in de contributie dat voor de deelname aan de
competitie in rekening is gebracht. Dit is dan de helft van € 17.60 is € 8.80 per lid.
Ten aanzien van de kosten in 2021 zijn er nog een paar opmerkingen:
Ten eerste het feit dat de KNKB de regeling voor het vlakken en keuren van de kegelbanen heeft aangepast, hetgeen ook consequenties heeft voor de OGK.
De banen behoeven onder de nieuwe regeling maar één keer per jaar gevlakt en gekeurd te worden door een door de KNKB erkende vlakker en keurmeester. Daarna
wordt een certificaat van goedkeuring afgegeven dat één jaar geldig is.
De KNKB betaald de kosten van de keurmeester, zodat dit in de toekomst niet meer
voor rekening van de OGK komt. Daarnaast ontvangt de baanhouder/exploitant van de
kegelbanen een jaarlijkse tegemoetkoming van de KNKB van € 2.00 voor ieder lid van
de KNKB dat van de desbetreffende banen gebruik maakt, mits voor die banen een nog
een geldig certificaat van goedkeuring is afgegeven. De banen hoeven dus niet meer in
opdracht van de OGK gekeurd te worden en vervallen deze kosten.
Op de tweede plaats de verlenging van de éénmalige tegemoetkomingsregeling van de
OGK voor baanhouders na het vlakken en keuren van de banen na de Corona-Lockdown
zijn de een bedrag € 50.00 per baan. De regeling zou gelden tot 1 juli van dit jaar.
Door de lange periode dat er niet gekegeld kon worden en de tijd die nodig is om alle
banen na de Corona weer op peil te brengen stelt het bestuur nu voor om deze regeling
te verlengen tot 1 juli 2022. De Financiële commissie heeft hierover ook positief geadviseerd.

notulen 110e algemene ledenvergadering OGK 14 juni 2021 aangepast (1).docx
Blz. 2 van 4

Ten derde een aanpassing van het vergoedingenoverzicht bij de organisatie van wedstrijden etc. Het is wenselijk om een aantal vergoedingen aan te passen, anderen die
niet meer van toepassing zijn kunnen worden weggelaten. Een en ander is eveneens
besproken in de financiële commissie die positief heeft geadviseerd.
Voorgesteld wordt om de vergoeding voor het gebruik van de kegelbanen bij de OGKkampioenschappen te verhogen van € 5.50 naar € 7.00 per baan, per uur. Deze vergoeding is sinds 2013 niet meer aangepast.
Ook het bedrag dat voor een bos bloemen bij jubilea en dergelijke wordt genoemd
heeft aanpassing nodig en wordt verhoogd naar € 12.50.
Een aantal andere vergoedingen, zoals de tegemoetkoming in de reiskosten bij KNKBBondswedstrijden en de keuringskosten na het vlakken van de banen kunnen vervallen,
omdat geen Bondswedstrijden meer worden gehouden en de keuringskosten van de
banen door KNKB worden betaald.
Met inachtneming van de hiervoor genoemde opmerkingen wordt er akkoord gegaan
met de voorgelegde begroting voor 2021.
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Vastelling voorlopige begroting voor 2022
De ramingen voor de voorlopige begroting voor 2022 zijn nagenoeg gelijk gehouden aan de raming voor 2021 van begin dit jaar.
Alleen de post algemene kosten zijn iets lager geraamd, omdat gebruik wordt gemaakt van een ander programma. Dit nieuwe boekhoudprogramma van ALLUNITED is geïntegreerd met de ledenadministratie. Het voorgaande boekhoudprogramma van KING software was in de eigen computer opgenomen.
De nadelig saldo voor 2022 is op basis van vermelde bedragen geraamd op
€ 6550.00 . de algemene reserve is voldoende toereikend om dit bedrag op te vangen.
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Vastelling contributie voor 2022
Er wordt voorgesteld om de contributie voor 2022 vooralsnog te handhaven op het
niveau van de laatste jaren,
Dit is voor een competitie-spelend lid € 39.85 en een jeugdlid € 28.70.
Voor degene die geen competitie speelt € 22.25 en een jeugdlid € 11.10.
Bij een aanvangslidmaatschap in de tweede helft van het jaar wordt de helft van de
genoemde bedragen in rekening gebracht. Donateur/ steunende leden betalen €
10.00 per jaar. Mocht de KNKB de aan ons in rekening gebrachte contributie, thans
€ 10.00 per lid verhogen dan zal dit worden doorberekend.
De vergadering stemt hiermee in.
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Voorziening vacatures bestuur
A: aftredend en herkiesbaar dhr. A. Garritsen, penningmeester
Dhr. Gerritsen wordt herkozen.
B: aftredend en herkiesbaar dhr. H.Suselbeek district 2
Dhr. Suselbeek wordt herkozen
C: aftreden en herkiesbaar mevr. D. Baars district 1
Mevr. Baars wordt herkozen
Dhr. Ebeltjes heeft zich teruggetrokken om privé redenen en zijn opvolger wordt
dhr. Thomissen.
De bestuursleden worden gefeliciteerd met de herbenoeming.
In de Financiële adviescommissie is er ook een vacature.
Dhr. W. Timmer wordt bedankt voor zijn inzet.
Nieuw commissielid wordt dhr Erik Paul Tenwolde
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Rondvraag
Geen
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Sluiting
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering
notulen 110e algemene ledenvergadering OGK 14 juni 2021 aangepast (1).docx
Blz. 3 van 4

13

Huldigingen
In verband met de maatregelen en de digitale vergadering konden de jubilarissen
niet gehuldigd worden op de ALV.
We zullen buiten de vergadering om aandacht aan het jubileum en de jubilaris besteden.
Jubilarissen:
40 jaar:
Mw. W Eltink
Hr. N. Koenders
Hr. H. Pelgrom
Hr. G. Ruumpol
Hr. B. Rossel
Hr. J.Gotink
Mw. R. Lammertink
Mw. A. Bennink
Hr. H. Nengerman
Hr. B. te Slaa
Hr. T. Gianotten
Hr. J. Louis
Mw. Zenhorst
Mw. B. Tott
50 jaar:
Mw. D kroon
Mw. R. Degen
Hr. H. Huisken
60 jaar:
Mw. B. van Everdingen
Bondsviertallen B dames:
Ria jansen
Brenda Thomissen
Anneke Zwierenberg
Sanne de wild
Bondsviertallen B heren:
Maikel Fraikin
Dick Zwierenberg
Bertus te Slaa
Theo van Elburg
De voorzitter sluit de vergadering.
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