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VAN DE VOORZITTER
Het coronavirus beheerste in 2020 ons dagelijks leven in allerlei opzichten en voorlopig zal
dat ook wel zo blijven. Preventiemaatregelen als frequent je handen reinigen, het houden
van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes lijken niet meer weg te
denken. Wie had dat een jaar geleden kunnen voorzien?
Ook de effecten voor de kegelsport waren en zijn groot. Ons kegelhuis moest op slot. Wij
kunnen al geruime tijd niet meer gezellig bij elkaar komen op de wekelijkse kegelavond
of -middag. De eigen competitie moest halverwege na 3 rondes abrupt worden afgebroken.
Hetzelfde lot was de landelijke competitie beschoren; vele wedstrijden moesten worden
afgelast. Daarom besloot de KNKB om de onvolledige resultaten van 2020 te schrappen en
de diverse competities als niet gespeeld te beschouwen.
De kansen op besmetting met het coronavirus zijn
helaas nog altijd hoog. Daarom hebben wij als
WBKB-bestuur met de nodige tegenzin moeten
besluiten om het kegelhuis, in ieder geval voorlopig,
dicht te houden. Onze handelwijze sluit aan op de
oproep om het aantal sociale contacten, zeker van
een risicogroep, zo klein mogelijk te houden. Onze
clubavonden en -middagen staan op gespannen
voet met deze verstandige oproep.
Het wachten is op betere tijden, het vooruitzicht op
vaccinatie begin volgend jaar lijkt perspectief te gaan
bieden. Wij moeten noodgedwongen afwachten en
geduld hebben.
Wat betreft de resultaten van onze eigen competitie, behaald in 2020, volgen wij de
landelijke lijn van de KNKB: wij besluiten om de niet voltooide competitie van 2020 als niet
gespeeld te beschouwen. Over 2020 zullen er dus geen kegelkampioenen zijn.
Reden voor ons om de competitieresultaten van de derde ronde niet meer in deze
nieuwsbrief op te nemen.
Volgend jaar komen er hopelijk nieuwe kansen voor ons allemaal. Als de verspreiding van
het coronavirus met succes kan worden ingedamd, zal de competitie 2021 naar verwachting
volledig worden gegooid.
Wij willen positief denken! Daarom is er al een wedstrijdschema voor 2021 gemaakt.
Wij houden rekening met twee scenario’s: het eerste heel positief met de gebruikelijke
competitiestart in januari en het tweede scenario – meer realistisch – met een start in maart.
Wij handhaven de indeling van dit jaar, u blijft dus in dezelfde klasse als begin 2020.
Vanwege de sluiting van ons kegelhuis kunnen het Koningskegelen en het kersttoernooi
natuurlijk ook geen doorgang vinden. Erg jammer, maar het is niet anders.
Wat gelukkig wel in 2020 kon doorgaan, was de Algemene Ledenvergadering op 26 februari.
In deze laatste nieuwsbrief van 2020 treft u het conceptverslag van deze goed bezochte
ledenvergadering aan.
Helaas zijn ons ook weer kegelvrienden ontvallen: Toine Vossenaar van B.L.G. en Ward van
Alphen van S.T.I.K. Een In memoriam van beide (oud-)leden kunt u lezen.
Terugblikkend op 2020 hebben wij elkaar veel te weinig op en rond de kegelbanen kunnen
ontmoeten. Overduidelijk een situatie van overmacht, maar wij vinden dit als bestuur wel erg
jammer. Daarom willen wij richting de kegelclubs een welgemeend gebaar maken. Alle clubs
krijgen een financiële tegemoetkoming die zij naar eigen inzicht kunnen aanwenden. De
clubs zouden dit bedrag bijvoorbeeld kunnen verdelen onder hun leden of hiermee een
gemeenschappelijke activiteit voor hun leden kunnen bekostigen. Wij laten dit graag aan de
clubs zelf over. Verderop in deze nieuwsbrief treft u een nadere toelichting aan.
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Tot slot wens ik u allen, ondanks alle beperkingen – het zal anders worden dan we gewend
zijn – fijne en gezellige feestdagen toe.
Denk aan elkaar en blijf gezond!
René de Bruijn

IN MEMORIAM TOINE VOSSENAAR
Op dinsdag 11 augustus jl. is Toine Vossenaar overleden.
Toine is 70 jaar geworden.
Vrijdag 14 augustus jl. is in besloten kring afscheid
genomen van Toine, zoals hij het zelf had georganiseerd.
Toine was lid van de Bredase Latjes Gooiers sinds 2006.
Toine was een gezellige kegelaar, die helaas door zijn
gezondheid al enkele jaren niet meer aan kegelen toe
kwam.
Gelukkig kwam Toine nog elke kegelavond en was zeer
fanatiek bij het rikken en biljarten.
Ook regelde Toine de laatste jaren onze uitstapjes.
Het afgelopen jaar ging zijn gezondheid hard achteruit. Hij
kwam nog regelmatig op de clubavonden tot enkele weken
voor zijn overlijden. Zijn lichaam liet het niet meer toe.
Wij verliezen met Toine een gezellige kegelaar, kaarter en organisator.
Maar vooral de persoon Toine.
Wij wensen zijn vrouw Ciel veel sterkte met het verlies van Toine.
Eric Hoogstraten
Secretaris BLG

IN MEMORIAM WARD VAN ALPHEN
Op zaterdag 12 september 2020 is op 84-jarige
leeftijd overleden de heer Ward van Alphen.
Ward van Alphen was geen actieve kegelaar meer,
maar was oud-lid van kegelclub S.T.I.K. (Steeds
Treffen Is Kunst).
Van deze club was hij zelfs meer dan 25 jaar
voorzitter, iets waarvoor hij door zijn medeclubleden het erelidmaatschap kreeg toegekend.
De heer Van Alphen was weduwnaar, zijn twee
zoons, schoondochters en kleinkinderen hebben in
besloten kring afscheid van hem genomen.
Monique de Bruijn
redactie Nieuwsbrief
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Concept

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE WESTBRABANTSE KEGELBOND “DE KRING” GEHOUDEN OP 26 FEBRUARI 2020 IN
HET KEGELHUIS AAN DE BREDASEWEG 31 TE RIJSBERGEN.
Namens het bestuur zijn aanwezig:
René de Bruijn
voorzitter
Peter Bakkeren
penningmeester
Ivonne Kramers
wedstrijdsecretaris
Peter van der Meide
secretaris
Rob Mooij
technische zaken en kegelhuis
28 leden hebben de presentielijst getekend, er zijn geen machtigingen afgegeven.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden en constateert dat alle clubs zijn
vertegenwoordigd. Een speciaal welkom voor Henk Heijn als erelid. Hij opent de
vergadering en vraagt of iedereen akkoord is met de agenda. Hij verzoekt iedereen om
een minuut stilte om diegenen die ons in 2019 zijn ontvallen te herdenken. De
overledenen zijn twee bestaande leden: Geert Sitters, lid van Palladium en Ad van
Ginneken, lid van Alle Negen, en twee oud-leden: Frida Kramers, lid van de inmiddels
opgeheven kegelclub De Vrije Vogels, en George Dujardin, lid van de eveneens
opgeheven kegelclub De Houthakkers. Laatstgenoemde was ook lid van verdienste
vanwege zijn jarenlange inzet voor de kegelbond. De voorzitter wenst alle nabestaanden
sterkte met hun verlies.
Daarna stelt de voorzitter voor om punt 8a toe te voegen en dat is de financiële situatie
van Alle Negen.
2. Ingekomen stukken.
Bericht van verhindering is ontvangen van Hans de Vries en Frans van Hoogenhuyze. Er
zijn geen ingezonden stukken.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 maart 2019.
a. Punt 1, Frieda is in 2019 overleden en niet in 2018.
Met deze opmerking worden de notulen door de vergadering goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Jaarverslag van het bestuur
Dit wordt naar goed gebruik voorgelezen door de secretaris. Met dankzegging aan de
secretaris wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.
De wedstrijdcommissarissen: Adriënne Diepstraten, Cees de Vet, Rien Hertogh en
Ivonne Kramers worden door de voorzitter bedankt voor hun inspanningen. Ook
Nieuwsbrief-redactrice Monique de Bruijn wordt door de voorzitter bedankt en tevens
wordt Henk Heijn, Jos Hoppenbrouwers en Ad Lambrechts extra lof toegezwaaid voor
hun inspanningen voor het kegelhuis. En als laatste wordt Rien Hertogh als competitie
correspondent, die in meer dan 15 jaar wel 125 artikelen geschreven heeft, extra en
uitvoerig bedankt. Allen ontvangen uit handen van de voorzitter een presentje.
5. Jaarrekening 2019
De penningmeester geeft met behulp van een powerpoint presentatie een toelichting op
de jaarrekening die, zoals gebruikelijk, in papieren vorm is toegestuurd aan de voorzitters
van de verenigingen.
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Er zijn geen vragen over de balans en het resultatenoverzicht. Er geldt nog een
huurverplichting voor 5 jaar. Het vermogen wordt sinds 2016 aangesproken vanwege de
gestage daling van het ledental en de bevroren opbrengsten van de contributies en
baanhuur.
De jaarrekening wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
De vergadering gaat ermee akkoord dat het positief resultaat van € 937,= wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
6. Verklaring van de kascommissie en verlenen decharge aan penningmeester en bestuur
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Frans van Hoogenhuyze van Baronie,
Evert Gratama van STIK en Hans de Vries van Breda. De commissie is in de loop van
het jaar gewijzigd.
Evert Gratama geeft uitleg dat de controle heeft plaatsgevonden op 31 januari jl. en leest
het verslag voor inzake de controle. De kascommissie heeft de financiële administratie
doorgenomen en na een diepgaande vergadering en steekproefsgewijze controle vragen
gesteld aan de penningmeester en hierop de juiste antwoorden ontvangen. De
commissie vond de administratie zeer goed in orde en stelt voor de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en het bestuur voor het
gevoerde beleid.
De vergadering heeft geen verdere vragen en bekrachtigt dit voorstel onder applaus.
De jaarrekening 2019 is hiermee vastgesteld.
7. Benoeming nieuwe kascommissie
De vergadering gaat akkoord met dezelfde samenstelling voor komend jaar als afgelopen
jaar. Alle commissieleden zijn bereid de controle voor komend jaar op zich te nemen.
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun bijdrage.
8. a. Financiën Alle Negen.
Alle Negen is momenteel een financieel pijnpunt. De penningmeester geeft hierover
nadere uitleg. Het bestuur stelt een structurele oplossing voor. Het voorstel is om de
huur voor Alle Negen te halveren en te verlagen van € 1.200,= naar € 600,=. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Tevens wordt nogmaals gewezen op het belang mee te doen aan de clubactie van de
Rabobank die ten goede komt aan Alle Negen.
b. Begroting voor 2020
De begroting wordt door de penningmeester aan de hand van een powerpoint
presentatie toegelicht. Er worden geen uitzonderlijke uitgaven verwacht. Omdat de
ontwikkelingen van onze effectenportefeuille niet goed kunnen worden ingeschat,
wordt veiligheidshalve een negatief resultaat geraamd, dat bij positieve
ontwikkelingen kleiner of zelfs positief zou kunnen zijn. Er vindt geen afschrijving
meer plaats op de banen.
De huur van de kegelruimte wordt elk jaar verhoogd met € 75,- per maand zoals
contractueel is vastgelegd. De baanhuren van de kegelclubs voor komend jaar
worden niet verhoogd. De contributies aan de KNKB staan vast. De overige kosten
zullen naar verwachting op hetzelfde niveau blijven.
De voorzitter merkt op dat door de vergrijzing het aantal kegelclubs vermindert en dat
daardoor de huurinkomsten uit het kegelen teruglopen. Dit wordt gedeeltelijk
goedgemaakt door de inkomsten uit beleggingen. Toch zal de komende jaren het
eigen vermogen steeds meer moeten worden aangesproken.
De vergadering keurt de begroting 2020 goed.
9. Vaststelling baanhuurtarieven en contributie voor 2021
In 2013 is besloten de baanhuurtarieven te bevriezen, dus zijn er sindsdien geen
verhogingen. De ledencontributies blijven ook hetzelfde. De vergadering was en blijft

7

hiermee akkoord. De tarieven en de contributies voor 2021 blijven dus ongewijzigd,
behalve voor Alle Negen.
10. Bestuursverkiezing
Het bestuur draagt Rob Mooij aan als bestuurslid. Hij is al jarenlang lid van STIK. Er zijn
geen tegenkandidaten. De vergadering gaat hiermee bij acclamatie akkoord. Alle
bestuursposten zoals is voorgeschreven, zijn nu bezet.
11. Lustrum 2021
In 2021 bestaat de kegelbond 110 jaar. Het bestuur stelt aan de vergadering voor om op
passende wijze hierbij stil te staan. Het bestuur zal dit organiseren. De vergadering stemt
met applaus hiermee in.
12. Rondvraag
Rien Hertogh bedankt mede namens zijn vrouw voor de ontvangen geste.
Dhr. Rycken verhaalt dat momenteel jeu de boules banen druk bezocht worden door
studenten in o.a. Utrecht. Zijn er geen mogelijkheden om via BRESS de studenten in
Breda te benaderen om een kegelclub op te richten?
Verder zijn er geen vragen.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de bestuursleden en de
overige aanwezigen voor hun komst en hun inbreng. Hij verzoekt iedereen om toch mee
te doen aan de competitieronden en biedt daarna iedereen een drankje aan.

GEBAAR NAAR DE KEGELCLUBS
Het WBKB-bestuur heeft op 23 november de eerste online vergadering in zijn geschiedenis
gehouden. Een unieke gebeurtenis, maar het zijn dan ook uitzonderlijke tijden!
Tijdens deze bijzondere vergadering (op afstand dus, via het beeldscherm) heeft het bestuur
besloten om de kegelclubs enigszins tegemoet te komen voor het sluiten van het kegelhuis.
U moet dit niet zien als een volledige financiële compensatie, maar als een oprecht en
serieus gebaar. Hieronder geeft de penningmeester een toelichting.
René de Bruijn

In vervolg op het voorwoord van de voorzitter wil ik het hebben over de financiële
consequenties.
We hebben dit jaar slechts een paar maanden gekegeld en het is niet onwaarschijnlijk dat dit
nog wel tot eind maart 2021 zou kunnen duren.
Wij stellen het op prijs dat de kegelclubs hun financiële verplichtingen in 2020 zijn
nagekomen. Men had begrip voor het feit dat 85% van onze voorziene uitgaven doorlopen
en dus werd de baanhuur keurig voldaan.
Nu deze corona-ellende nog langer doorgaat, heeft het bestuur unaniem besloten pas eind
maart 2021 de rekening voor baanhuur en contributie uit te schrijven. De baanhuur wordt
dan gereduceerd tot 75%. Dus het eerste kwartaal wordt niet berekend. Wij durven dit
besluit te nemen zonder de Algemene Ledenvergadering te raadplegen omdat wij ervan
overtuigd zijn dat u het hiermee eens zult zijn.
Waarom berekenen we niet nog veel minder?
Zoals u in de financiële stukken kunt lezen, betalen wij jaarlijks een fors bedrag aan
baanhuur. In 2021 zal dat ruim € 37.000 zijn. Hiervan wordt slechts iets minder dan een
derde deel doorbelast aan de kegelclubs, de rest wordt bijgepast uit ons eigen vermogen.
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Dat verschil is voorzien, het is verantwoord en goedgekeurd door de A.L.V.
Door de baanhuur voor de kegelclubs in 2021 met 25% te verlagen, wordt dit verschil nog
aanzienlijk groter. U begrijpt wel dat wij het in die situatie niet verantwoord vinden nog verder
te gaan.
Waarom vragen wij geen subsidie aan?
Wij hebben geen commerciële horeca en dus geen omzet en hebben geen personeel. Dus
subsidie is voor ons niet van toepassing.
Wij denken dat we door deze eenmalige verlaging van de baanhuur enigszins
tegemoetkomen aan de frustratie en het ongenoegen dat we bijna een jaar niet kegelen.
Het probleem wordt geheel veroorzaakt door dit vreselijke virus en we hopen dat er licht aan
het eind van de tunnel in zicht is.
Houd afstand, vermijd grote groepen en blijf gezond!
Peter Bakkeren

WEDSTRIJDEN IN 2021
1ste opzet wanneer er weer vanaf januari gekegeld mag worden.
WBKB competitie:
1e competitie 25 januari
2e competitie 08 maart
3e competitie 19 april
4e competitie 17 mei
5e competitie 13 september
6e competitie 18 oktober

-

29 januari
12 maart
23 april
21 mei
17 september
22 oktober

Districts- en K.N.K.B. wedstrijden:
Deze zijn nog niet bekend.
Diversen:
10 maart 2021
14 november 2021
19 december 2021

Jaarvergadering WBKB
Koningskegelen en prijsuitreiking
Kersttoernooi

2de opzet wanneer er weer vanaf maart gekegeld mag worden.
WBKB competitie:
1e competitie 15 maart
2e competitie 19 april
3e competitie 17 mei
4e competitie 14 juni
5e competitie 13 september
6e competitie 18 oktober

-

19 maart
23 april
21 mei
18 juni
17 september
22 oktober

Districts- en K.N.K.B. wedstrijden:
Deze zijn nog niet bekend.
Diversen:
10 maart 2021
14 november 2021
19 december 2021

Jaarvergadering WBKB
Koningskegelen en prijsuitreiking
Kersttoernooi

Verder geldt: competitie indeling 2020 wordt competitie indeling 2021.
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KEGELEN EN CORONA: EEN TERUGBLIK
2020…Het is me het jaar wel. Nog maar net bekomen van carnaval, werden ook wij – na
China en Italië – geconfronteerd met een snel stijgend aantal coronabesmettingen en kregen
we midden in de week van de 2e competitie te horen dat het kegelhuis moest worden
gesloten. Terwijl we eerst nog hoop koesterden dat het misschien maar voor enkele weken
zou zijn, werd al snel duidelijk dat dat ijdele hoop was.
En toen werd het zomer. De kennis over het virus nam toe en het aantal besmettingen nam
drastisch af. We mochten ons weer wat vrijer bewegen, zij het onder de bekende
voorwaarden: anderhalve meter, handen wassen, enz. enz….
Met ingang van 29 juni mocht er weer worden gekegeld. Het bestuur had een uitgebreid
protocol verspreid onder de
kegelaars met de richtlijnen die zij
dienden te volgen en met de hulp
van Jos Hoppenbrouwers en Ad
Lambrechts werd het kegelhuis
zoveel mogelijk “coronaproof”
gemaakt.

Dus de tafels en stoelen gingen uit elkaar, zodat
onderling 1,5 m afstand kon worden gehouden, er was
ontsmettingsmateriaal beschikbaar en het kegelhuis
werd dagelijks goed geventileerd.

Helaas was het niet van heel lange
duur, want de gevreesde ‘tweede
golf’ bleef niet uit en had tot gevolg
dat het bestuur op 14 oktober weer
tot sluiting moest overgaan.
Op dit moment is nog niet duidelijk
hoe lang deze situatie nog
aanhoudt. Maar we houden moed
en kijken vol verwachting uit naar
het nieuwe jaar!
Monique de Bruijn
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BAANINDELING 1E COMPETITIE
De 1e competitie van 2021 is – onder voorbehoud – van 25 t/m 29 januari 2021
WERPROOSTER 1e COMPETITIE BKB 2021
BAAN 1 / 2

Van 25 t/m 29 januari 2021
In het kegelhuis “WBKB De Kring”

DAG

UUR

BAAN 3 / 4

maandag
25 januari

20.00
21.30

dinsdag
26 januari

20.00

woensdag
27 januari

14.00

donderdag
28 januari

19.30

vrijdag
29 januari

19.00

Alle Negen

Alle Negen

Alle Negen

I. Kramers

21.30

Nagooien

Nagooien

Nagooien

I. Kramers

B.L.G.

BAAN 5 / 6
De Joppers

WEDSTRIJDL.
A.Diepstraten

Breda
Vrijaf

Palladium

V.S.O.P.

C. de Vet

R. Hertogh
Baronie

A.Diepstraten

Voorgooien in overleg met de desbetreffende wedstrijdcommissaris en nagooien op vrijdag om 21.30 uur.
Hiervoor contact opnemen met I. Kramers, tel 076- 5429003 / 06-12791644

Als bestuur van de West-Brabantse Kegelbond “De Kring” wensen wij
alle kegelaars toe dat zij, ondanks de beperkende maatregelen die dan
nog gelden, de feestdagen kunnen doorbrengen met hun dierbaren.
Juist nu willen wij iedereen een GEZOND 2021 toewensen. Wij
kijken uit naar de dag dat wij u allen weer in het kegelhuis kunnen
begroeten.
Houd moed, het komt goed!
René de Bruijn, Peter Bakkeren, Peter van der Meide, Ivonne
Kramers, Rob Mooij
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