
 

 

Notulen 111e Algemene ledenvergadering van de Oost Gelderse Kegelbond op dinsdag 28 juni 

2022 bij ’t Molentje, Molenweg 3 7064GJ Silvolde. 

 

 

 

Aanwezig Bestuur: 

Mw. D. Baars (Diana), mw. C. Bon (Carla), B. Flierman (Bertus), A. Garritsen (Ab) (penningsmeester) J. Krooshof 

(Jan) (secretaris), mw. M. Raaben (Marja), H, Suselbeek (Hans) H. Timmer (Harry) (voorzitter) en A. Thomissen 

(André). 

Op uitnodiging: René Gerards (secretaris KNKB) 

Lid van verdienste: Mw. H. de Graaf 

Totaal aantal clubleden: 44 personen. 

 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Een speciaal woord 

van welkom aan Mevr. H. de Graaf, lid van verdienste en dhr. René Gerards, secretaris KNKB.  

Gelukkig kan deze algemene ledenvergadering weer op een normale wijze worden gehouden, na het 

digitale (tijdelijke) tijdperk i.v.m. de Covidpandemie. 

Er wordt stilgestaan bij de kegelaars-/sters die ons ontvallen zijn in de afgelopen periode. 

Ook wordt er een woord van dank en respect uitgesproken aan de leden die de OGK onvoorwaardelijk 

trouw zijn gebleven. Mede dankzij hen, kan de kegelsport op de huidige wijze in stand worden 

gehouden. 

Punt van zorg blijft de communicatie. Secretarissen etc. worden hierbij opgeroepen goed om te gaan 

met mails, brieven etc., zodat de essentiële informatie goed overkomt bij alle leden. 

Er staan een groot aantal projecten op stapel waarmee alle kegelaars te maken zullen krijgen, dus ook 

de OGB. Dhr. Gerards (secr. KNKB) coördineert deze projecten, begeleidt en bewaakt de voortgang 

en ontwikkelingen in deze. Hij geeft na de pauze hierover een presentatie. 

Verder worden alle medebestuursleden en commissies gecomplimenteerd voor de prettige en 

constructieve samenwerking.  

 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. maandag 14 juni 2021 (Digitaal). 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierbij worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld met dank 

aan de samensteller. 

 



3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen zijn berichten van verhindering door algemene leden en leden van verdienste. 

 

4. Mededelingen. 

Voorstel: Voor OGK competitie en officiële OGK-kampioenschappen 1 proefbal per baan, waarna de 

serie van start gaat. Deze pilot wordt het komende seizoen met algemene goedkeuring van de 

vergadering toegepast. 

 

5. Verslag kascommissie. 

Het financiële jaarverslag 2021 is gecontroleerd door dhr. T. Roes uit Gendringen van kegelclub de 

Vriendschap en mevr. J. Buis van kegelclub de Hooiplukkers uit Lochem 

Mevr. Buijs doet verslag van de kascontrole, i.v.m. afwezigheid van de heer Roes. 

Het financiële jaar is doorlopen, bankafschriften etc. zijn gecontroleerd. Alles zag er perfect uit. 

De penningmeester wordt décharge verleend. 

Het volgende jaar komt de huidige reserve voor de kascommissie, dhr. Endeman van kegelclub de 

Kroon uit Varsseveld in de plaats van dhr. Roes. 

Door district 1 is dhr. H. Wesselink van de kegelclub uit Brummen voorgedragen als reserve voor de 

komende 2 jaar. 

 

6. Jaarverslag penningmeester over 2021. 

Dhr. Ab Gerritsen  

 

Het financiële jaarverslag over 2021 is u bij de stukken voor deze jaarvergadering toegezonden. Voor in 
dit jaarverslag is er een korte toelichting gegeven. Hier is weinig aan toe te voegen. 
Voor degene die het niet heeft gelezen of niet meer weet, maar het jaarresultaat bedroeg niet 
ondanks, maar denk eerder dankzij Corona positief € 2.988,83. 
In de begroting voor dat jaar was nog een nadelig saldo voorzien van € 6.750, -- dus dat scheelt nog wel 
wat. 
Omdat de competitie in de eerste helft van het jaar vanwege de Corona heeft stilgelegen is in 2021 de 
helft van de contributiebijdrage voor de deelname aan de competitie teruggestort. 
Aan de clubs is daarbij een totaalbedrag van € 4.452,80 terugbetaald. 
Om de totale contributie-opbrengsten vergelijkbaar te houden met de voorgaande en de volgende 
jaren, is deze terugbetaling geboekt als ‘Corona restitutie competitie’ onder de kosten. 
Door de teruggang in het aantal leden geeft de contributie-opbrengst overigens een jaarlijks dalend 
verloop te zien. 
In de stukken is een uitgebreide toelichting gegeven op de kosten en opbrengsten en is een vergelijking 
gemaakt met de cijfers van het vorige jaar. 
Een bijzonderheid bij de kosten is mogelijk de uitgave aan de baanhouders als tegemoetkoming in de 
kosten van het vlakken van de banen na Corona. 
Het Bestuur heeft, na consultatie van de financiële adviescommissie, besloten om aan de baanhouders 
na het vlakken van de banen een éénmalig tegemoetkoming te verstrekken van € 50,-- per baan. In 
2021 is daartoe een bedrag uitbetaald van € 1.550, -- 
Met in acht name van het verslag van de kascommissie wordt dit jaarverslag voor akkoord 
aangenomen en décharge verleend aan het bestuur voor het financiële beleid en de penningmeester 
voor het beheer over 2021. 
 

 

 



7. Vaststelling begroting 2022. 

De begrotingen zijn dit jaar achter in de jaarstukken voor 2021 opgenomen. 
De in de vorige jaarvergadering vastgestelde voorlopige-begroting voor 2022 is aangepast aan de 
hoogte van de contributieopbrengsten zoals die nu aan het begin van dit jaar zijn berekend. 
Door de voortgaande vermindering van het aantal leden daarom een verlaging van de raming. 
Ook de kosten zijn nader bekeken en op een aantal plaatsen aangepast. 
De begroting geeft nu een geraamd nadelig saldo te zien van € 6.680, --. 
Het geraamde saldo kan ten laste van de algemene reserve worden gebracht. 
De hoogte van de contributie per lid is de laatste jaren niet aangepast en gelijk gebleven met het 
niveau zoals dat voor het jaar 2015 is vastgesteld. 
Men gaat akkoord met de vaststelling van de begroting 2022. 

 

8. Vaststelling voorlopige begroting 2023. 

Voor 2023 is nagenoeg hetzelfde kostenniveau aangehouden als voor 2022. 
Met betrekking tot de raming van de opbrengsten is al wel rekening gehouden met een verdere 
verlagen van de opbrengsten door de opzegging van het lidmaatschap van een aantal clubs. 
Het voorlopig geraamde nadelige exploitatiesaldo is berekend op € 8.180, --. Hierbij is geen rekening 
gehouden met een eventuele aanpassing van de contributie-tarieven, waartoe u kunt besluiten. 
Gelet op de hoogte van de Algemene reserve stelt het Bestuur u echter voor daarvan af te zien. Men 
stemt in met de voorlopige begroting 2023. 

  

9.  Vaststelling contributie 2023. 

Zoals bij het voorgaande punt al aan de orde is geweest stelt het bestuur u voor om ook in 2023 af te 
zien van een aanpassing van de contributies. 
Zoals bij agendapunt 7 al is genoemd zijn de contributietarieven overigens sinds 2015 niet meer 
aangepast. Enige aanpassing aan de inflatie zou daarom niet gek zijn, doch verwijzend naar de hoogte 
van de Algemene reserve vinden wij als bestuur dat nu niet gewenst. 
Wel kan het zo zijn dat een contributieverhoging in de toekomst dan iets hoger zal moeten zijn dan de 
inflatie van dat moment, dit nadat de reserve tot een lager niveau is teruggebracht. 
De Financiële Adviescommissie kan eveneens met het voorgaande instemmen. 

 
Met betrekking tot de facturatie van de contributie nog het volgende: 
Tot op heden werd het volle contributiebedrag aan het begin van het jaar aan de Clubs in rekening 
gebracht, waarna de mogelijkheid is gegeven om de factuur in twee termijnen te betalen. 
In de toekomst is het de bedoeling om de contributiefactuur te splitsen. 
Eén voor de algemene contributie en één voor de deelname van de competitie. 
Ieder met maar één betalingstermijn. 
Dit houdt verband met de wijziging van het competitiejaar en wel na de zomer tot het voorjaar daarop. 
Aan de clubs wordt nu wederom gevraagd om de deelname aan de competitie voor de ingang van dit 
nieuwe competitieseizoen door te geven. 
Het is de bedoeling om dan ook voor de aanvang van het nieuwe competitieseizoen daarvoor de 
kosten in rekening te brengen. 
Omdat voor de meeste competitiedeelnemers de kosten voor het kalenderjaar 2022 zijn voldaan, 
behoeft nog slechts een aanvulling betaald te worden voor de periode van de nieuwe competitie in 
2023. 
Dit kosten aandeel zal na deze zomer met de clubs worden verrekend. 
Het is dan ook de bedoeling om deelnemers die aan het begin van dit jaar voor de competitie zijn 
aangemeld, maar die daarmee nu met ingang van het nieuwe competitieseizoen stoppen, voor die 
laatste periode de contributie terug te betalen of verrekenen. 
Dit is dan een éénmalige actie. 



In de toekomst worden dan 2 contributienota’s verstuurd. 
Aan het begin van het jaar voor de algemene contributie op basis van kalenderjaar en in de tweede 
helft van het jaar een bedrag voor degene die deelneemt aan de competitie. 
Men gaat akkoord met de vaststelling van de contributie 2023. De voorzitter dankt dhr. Garritsen voor 
zijn uitgebreide toelichting op e.e.a., en het vele werk. Complimenten zijn zeer zeker op zijn plaats in 
deze. 

 

10. Voorziening vacatures bestuur en commissies 

a. Aftredend en niet herkiesbaar dhr. J. Krooshof, secretaris. 

De heer Jan Krooshof stopt als secretaris, maar geeft te kennen altijd bereid te zijn te helpen waar 

nodig. De voorzitter bedankt hem voor het vele werk dat hij 13 jaar met verve heeft gedaan. 

Met het aanbieden van enige attenties wordt hij hartelijk bedankt. 

De voorzitter verrast Jan Krooshof met een speciale onderscheiding: Jan wordt benoemd tot lid 

van verdienste van de OGK, met bijbehorend speldje. 

Bestuurslid Carla Bon gaat Jan Krooshof vervangen als secretaresse bij OGK. 

 

b. Aftredend en herkiesbaar dhr. B. Flierman, district 1. 

De heer B. Flierman wordt herbenoemd. 

 

c. Aftredend en herkiesbaar mevr. M. Raaben, district 2. 

Mevr. M. Raaben wordt eveneens herbenoemd. 

 

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 lid Ib van onze statuten, worden bestuursleden 

voor de onder 10b t/m IOC genoemde vacature, door de desbetreffende districten benoemd of 

herbenoemd. 

In het bestuur van District 2 wordt er nog dringend gezocht naar een bestuurslid voor het OGK-

bestuur. Wie wil tijdelijk meedraaien, proeven, etc. Oproep: probeer iemand te vinden voor deze 

mooie functie. 

 

11. Rondvraag 

Geen. 

Hierna wordt er een korte pauze ingelast. 

 

Presentatie Dhr. R. Gerards. 

René doet een woordje namens het Bestuur van KNKB. 

De KNKB heeft een bedrag mogen ontvangen van € 33.427,00 van het NOC/NSF. 

Er staan een aantal projecten op de rol want ook de KNKB ontkomt niet aan wijzigingen, 

aanpassingen etc. René licht e.e.a. toe. 

1. Verbeterproject 

2. Inclusie en diversiteit 

3. Vernieuwen aanpassen statuten (8 jaar oud) 

4. Reorganisatie KNKB-organisatie 

5. Update verzekeringen 

6. Uitbesteding bondsbureau-taken 

7. Evaluatie bestuur KNKB 



8. Reorganisatie locatiebeheer 

9. Keurmerk Code Goed Sportbestuur 

10. Platform infrastructuur 

11. Baanhouders-dagen 

12. Inventariserings-/ verbetertraject 

13.Nieuwe wedstrijdvorm (pakket van eisen, betrokkenheid, korter en spanning, opzet 

wedstrijdteams, pilot uitgesteld tot najaar aug/sept)  

 

Er wordt zowel OGK als KNKB nog driftig gezocht naar een ICT-er!!! 

 

DE OPZET IS, BLIJFT EN WORDT: KEGELEN MOET BREDER WORDEN. 

PROMOOT HET KEGELEN. Dit is belangrijk voor de kegelsport en het behoud hiervan. 

Maak mensen enthousiast voor het kegelen. 

Er wordt gewerkt aan een mooie prijsvraag! U hoort nog. 

 

René Gerards wordt hartelijk bedankt voor de uitgebreide toelichting van e.e.a. (wat een 

spreker is die man). Men verwent hem met een mooie bos bloemen en een fles wijn. 

 

12. Huldiging hoogste gooister/gooier van de OGK-competitie 

- Petra van Westerhuis uit Lochem 

- Erik Paul Tenwolde uit Doesburg 

 

Speciale huldiging van kampioen van Nederland 2022: Erik Paul Tenwolde.  

Hij ontvangt een attentie van de voorzitter. 

 

13. Huldiging Jubilarissen met bijbehorende onderscheidingen en attenties. 

De voorzitter feliciteert hen met een bijpassend, persoonlijk verhaal. 

 

- Gerrie Striekwold  50 jaar lid De Hooiplukkers 

- Jan Buenk   40 jaar lid Alle Negen Doesburg en OGK 

- Gerrit Kreunen  50 jaar lid (niet aanwezig, krijgt op de clubavond hoog bezoek) 

Herenkegelclub Alles Umme Lochem 

- Lammert de Graaf  50 jaar lid Herenkegelclub Alles Umme Lochem en OGK 

- Wim Janssen van Doorn 50 jaar lid, ook lid van verdienste 

Ons Ons Dieren en OGK 

De voorzitter wenst hun nog vele jaren kegelplezier! 

 

14. 14.Sluiting door de Voorzitter 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de komst en de inzet. 

Hij wenst iedereen een fijne zomer en een fantastische start met de nieuwe competities. 

Heel veel kegelplezier. Tot volgend jaar. Draag het kegelen uit, vertel erover, maak mensen warm 

voor het kegelen! 



 

De avond wordt afgesloten met een lekker drankje en de gelegenheid de jubilarissen en winnaars te 

feliciteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


