Voorwoord van de voorzitter
Oprichting ´s-Hertogenbossche Kegelbond 10 december 1918

100 JAAR

JUBILEUM

1918 - 2018

De Jubileumcommissie is volop aan de slag om de Jubileum activiteiten te organiseren.
Hiertoe is onder meer het archief bekeken en kwam bovenstaande foto van het eerste
Concours van de SHKB in 1918 te voorschijn.
Serieuze gebeurtenissen, wetenswaardigheden en leuke anekdotes werden in het archief
terug gevonden en zullen tot een geheel worden gevormd.
Daarnaast wordt, zoals reeds gemeld op de laatste ledenvergadering, op 9 december
aanstaande het 100 jaar Jubileum toernooi met feestelijke afsluiting in onze
kegelaccommodatie Ouwerkerk georganiseerd.
Voor een goede planning van zowel het toernooi alsmede de financiën moet de
Jubileumcommissie dringend over het volgende geïnformeerd worden:
Wie komt er 9 december aanstaande op ons Jubileum Toernooi en Feestje…??
Graag nodigt het bestuur van de SHKB de leden van de aangesloten verenigingen met hun
partner uit om gedurende deze dag aanwezig te zijn.
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Voor de kegelaars zal de dag in het teken staan van het kegeltoernooi.
Voor de niet kegelaars zullen andere activiteiten gedurende de dag worden gehouden.
Ook wordt er na afloop van het toernooi in de namiddag een Jubileumreceptie gehouden
voor genodigden vanuit de Nationale Kegelbond, Regionale Kegelbonden en andere
belangstellenden.
Tot slot zal de dag worden afgesloten met een feestelijk samenzijn inclusief een loterij
met mooie prijzen en de prijsuitreiking van de resultaten van het Jubileumtoernooi.
Dit alles omlijst met een warm en koud buffet in een passende Jubileum entourage.
Kortom een dag om niet te missen. Blokkeer deze dag nu in uw agenda!
De Jubileumcommissie verneemt graag uiterlijk 30 september welke personen aanwezig
zullen zijn op 9 december.
Hiertoe verzoeken wij de voorzitters van de aangesloten verenigingen hun leden hierover
te bevragen en ons een deelnemerslijst aan het toernooi of de andere activiteiten te doen
toekomen.
Door beperkingen van het Jubileum budget en keuzes/omstandigheden voortkomend uit
het verleden, zal door verschillende verenigingen een financiële bijdrage moeten worden
gevraagd.
De voorzitters zijn/worden hiervan van te voren op de hoogte gesteld en kunnen deze
informatie indien noodzakelijk delen met hun leden.
Daarnaast worden de voorzitters van alle aangesloten verenigingen gevraagd een korte
historie van hun vereniging in de vorm van één A4tje (digitaal) als club informatie voor
een 100 jaar Jubileumuitgave aan te leveren.
Eén recente foto van een clubactiviteit zou het geheel compleet maken!
Gaarne ook vóór 30 september aanleveren.
De vakantie periode staat nu voor de deur. Voor de kegelaars meestal een rustige periode.
Voor de Jubileumcommissie wordt de drukte echter steeds groter.
Daarom een dringende oproep de gevraagde informatie op tijd aan te leveren.
Tot slot wens ik alle kegelaars en hun familie een prettige vakantie.
Mogelijk dat u op onderstaande manier uw vakantie leuker kan maken en misschien uw
spelniveau kan verbeteren. Hoog Hout!!
Roel Weber
Voorzitter
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Aktiviteiten
Agenda
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
KEGELBOND
Landelijke competitie. 9 sept.-7 okt.- 11 nov.
13-14 okt. NK-Gehandicapten
27 okt.
Algemene Najaarsvergadering KNKB
4 nov.
NK Junioren Doesburg
18 nov. Grote Prijs van Nederland (Duo) Haarlem
24-25 nov. Bekerfinales Div. 1-2-3 Utrecht /Varsseveld
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

’s-HERTOGENBOSSCHE KEGELBOND

Competitie:
AANVANGSTIJDEN: 19.30 uur
3de ronde Maandag 1 oktober 2018
Baan: A – B – C – D – E – F
4de ronde Woensdag 24 oktober 2018
Baan A – B – C – D – E - F
In WEEK 45 worden 3 x 10 ballen gegooid
voor het clubkampioenschap. (Eigen clubavond)
@@@@@@@@@@@@@

30 november 2018 Koningskegelen ‘s-HKB

NIET VERGETEN:
9 DECEMBER 2018
100 jaar Jubileumtoernooi
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In Memoriam
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Koningskegelen “De Vrolijke Kegelaars”
Op zaterdag 7 april j.l. is de laatste wedstrijd van het seizoen 2017-2018 gespeeld
n.l.: het Koningskegelen.
Het is een persoonlijke wedstrijd en er wordt op
6 banen gespeeld.
Op iedere baan worden 5 ballen gegooid.
In totaal 30 ballen.
Bij de dames stond na de tweede serie Karin Schmit
van het Vughtse team op de eerste plaats met 46 ht.
Op de tweede plaats volgde Diny van Hoof uit het team
van Boxtel met 44 ht.
Op de derde plaats Hanneke van Hirtum uit Rosmalen met 42 ht.
Bij de heren stond Theo van de Hagen uit Vught op een met 56 ht.
John Bertels uit Rosmalen stond tweede met Henk Douwsma uit Den Bosch beiden
met 42 ht.
Na de derde serie bij de dames bleven nr. een en twee hetzelfde alleen werd nu derde
Danielle de Reeper uit Vught drie.
Bij de heren bleef Theo eerste en John tweede maar op de derde plaats stond nu
Michel Lammers uit Den Bosch.
Na de vierde serie stond nog steeds Karin op de eerste plaats met 106 ht. Diny stond
tweede met 100 ht. en Danielle moest plaats maken voor Jennifer Boelens uit
Rosmalen 92 ht.
Bij de heren is er in de vierde serie niets veranderd.
Ook voor de dames veranderde er niets in de vijfde serie, maar ze stonden wel dicht bij
elkaar dus zou het in de laatste serie wel spannend
gaan worden.
Jennifer gooide in de laatste serie vijf poedels en
kon haar derde plaats niet behouden. Diny gooit
26 ht. en wordt eerste en is kampioen van de dag.
Hanneke gooit 26 ht. en komt daarmee op de
derde plaats. Karin gooit maar 6 ht. maar wordt
toch tweede.
In de vijfde serie gooide Theo weer 31 ht. en
kwam uit op 146 ht. John 130 ht. en Michel 112 ht.
In de zesde serie konden we zien dat de heren wat vermoeid begonnen te raken.
Theo gooide 20 ht. maar behield toch zijn eerste plaats, John gooide 19 ht. en werd
tweede en Michel met 16 ht. werd een keurige derde.
Het was weer een gezellige dag en na de prijs uitreiking kreeg
iedereen frites met snack en een drankje aan geboden.
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Ook ging iedereen met een leuk cadeautje naar huis.
De uitslag van deze wedstrijd is als volgt:

Dames:
1 Diny van Hoof
2 Karin Schmit
3 Hanneke van Hirtum

126 Boxtel
112 Vught
99 Rosmalen

Heren
1 Theo van de Hagen
2 John Bertels
3 Michel Lammers

166 Vught
149 Rosmalen
128 Den Bosch

Ook werd er in de competitie gespeeld voor het team kampioenschap en de uitslag is
als volgt,

1
2
3
4
5

Team Vught
Boxtel-Den Bosch
Rosmalen 2
Liempde-Haaren
Rosmalen 1

3051
2880
2548
2127
2126

Deze competitie werd voor de 27e maal gespeeld en was weer een gezellige en
geslaagd seizoen waaraan de leden van “De Vrolijke Kegelaars” veel plezier aan
beleven, mede dank aan de sponsoren van deze competitie omdat zonder hen in deze
vorm de competitie niet gespeeld zou kunnen worden.
Heel veel dank namens onze leden aan:
Mevr. Hazenberg- Laco Vught en kegelclub Mobilia.
Ook dank aan de dames Mevr. Nelly Bastiaans-Mevr. Nelly Schmit en Mevr. Miep
Teulings die het hele seizoen de scores hebben bij gehouden.
Toos Vugts

6

Persoonlijke B en C kampioenschappen op
zaterdag 14 april te Utrecht
Inge Palinckx en Mil Schellekens (kegelclub D.A.V.O.K.) hadden zich voor deze wedstrijd
aangemeld.
De gedachte om kampioen te worden hadden ze allang opgegeven, maar je weet maar nooit.
Rond 9.00 uur gingen moeder en dochter samen op pad om er een gezellige kegeldag van te
maken. En dat werd het ook doch met een naar kantje op het einde van de terugreis.
Er waren 54 deelnemers/-sters dus zou het een lange dag worden.
Om 11.00 uur begon de wedstrijd en men mocht 3 proefballen gooien en daarna 10 ballen op
6 banen.
Helaas lieten de scoreborden boven de kegelbanen wegens een
technisch probleem het afweten en diende er op de ouderwetse
manier de scores geschreven te worden.
Inge kreeg haar balletjes niet echt goed gezet, maar op het einde
van de dag had ze toch in de 60 ballen een gemiddelde net boven
de 60 hout.
Inge behaalde dan ook nog een geweldige 16de plaats van de 25 B-Klasse deelneemsters..
Met Mil ging het minder want de treffers waren prima, alleen de poedels vlogen om haar
oren.
Naargelang de wedstrijd vorderde ging de score opwaarts doch het kwaad was al geschied.
Zij eindigde om de één na laatste plaats, maar dat mocht de pret niet drukken.
Ze werd poedelkoningin.
Rond de klok van 18.00 uur in de middag werd de prijsuitreiking gedaan en het Wilhelmus
gezongen. Daarna met een goed gevoel huiswaarts.
Helaas begaf de auto van Inge het onderweg en moest de ANWB eraan te pas komen om het
euvel te verhelpen. Na een uurtje konden we onze weg weer vervolgen en zijn heelhuids thuis
aangekomen.
Ondanks dat we geen kampioen geworden zijn en wat pech onderweg hebben we een
gezellige kegeldag gehad.

De eindscores waren als volgt:
Inge 378 hout met 2 poedels
Mil 318 hout met 12 poedels.
Mil Schellekens.
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“LA FLEUR” KAMPIOEN
BEDRIJVEN COMPETITIE 2017-2018
Het team van bloemboetiek La Fleur is kampioen geworden van
de winter competitie kegelen.
De competitie wordt gespeeld op de kegelbanen van Laco
sportcentrum Ouwerkerk.
Na een spannende eindstrijd is La Fleur toch als sterkste uit de bus
gekomen.
Het won van het team de Meppers met 60 hout verschil.
Het is de eerste keer dat dit team als kampioen is geëindigd.
Op 20 april is het persoonlijk kampioen schap gespeeld het
koningkegelen.
Het was een zeer spannende wedstrijd zowel bij de dames als bij de heren.
Na de tweede serie stond Adrie v.d. Made van het team La Fleur met 123 ht. op de eerste
plaats, gevolgd door Loet Vaes van het team De Meppers op twee met 118 ht. met op de
derde plaats Jan Vugts van het team van Laco met 110 ht.
Bij de dames stond Nelly Schmit van het team La Fleur op de eerste plaats met 108 ht.
gevolgd door Miep Teulings van het team Laco samen met Jo v. Dooremalen van het team
La Fleur op een gedeelde tweede plaats met 103 ht.
In de derde serie gooide Loet een serie van 44 ht. en verloor zijn tweede plaats aan Jac
Bastiaans van het team La Fleur en Adrie stond nog steeds op plaats één gevolgd door Jan.
Bij de dames stond Nelly nog steeds op een gevolgd door Miep en Jo stond nu derde.
In de vierde serie heeft Jac de eerste plaats overgenomen van Adrie en Jan verloor zijn derde
plaats aan Thaddé Habraken.
De heren stonden nu wel heel dicht bij elkaar respectievelijk, 2
36-235 en 234 hout, dus werd het spannend.
Bij de dames stond Nelly nog steeds op één maar Inge Palinckx van
het team van Laco had nu de tweede plaats van Miep over genomen
en was Miep nu derde geworden.
De verschillen bij de dames was groter als van de heren, Nelly 228
ht. Inge 213 ht. en Miep 206 ht.
In de vijfde serie werd het spannend bij de heren wie zou zijn
zenuwen het best in bedwang kunnen houden.
Jac gooide 66 ht. Adrie 64 ht. en Thaddé gooide 62 ht. het verschil was nu 3 ht. voor ieder.
Bij de dames was er in de laatste serie niets veranderd en in de zesde serie zou uit gaan maken
wie er koningin of prinses zou worden.
Thaddé gooide in de laatste serie evenals Jac 57 ht. terwijl Adrie weer een serie gooide van 67
ht. en daarmee koning werd met 366 ht. en Jac prins.
Bij de dames gooide Nelly een baan van 49 ht. maar werd toch koningin met 334 ht. Miep
gooide de laatste serie 47 ht. en verloor de prinsessen titel aan Inge die een serie van 55 ht.
gooide.
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Er werden per serie 8 ballen gegooid in totaal dus 48 ballen.
Ondanks dat we dit jaar maar met vier teams de wintercompetitie hebben gespeeld was het
toch weer een gezellige competitie en als er leden zijn die ook met hun clubje aan deze
competitie mee willen spelen dan zijn ze van harte welkom. Het kan ook een vrienden clubje
zijn of familie team. Een team kan bestaan uit vijf of zes personen en wordt op vrijdagavond
een maal in de maand gespeeld behalve in de maand december. In totaal worden er zes
wedstrijden gespeeld van oktober tot en met april.
Dank zij onze sponsoren hadden we weer een leuke prijzen tafel waarvoor iedereen een gratis
lot kreeg bij binnenkomst .
De uitslag van de teams:

1

La Fleur

5293

2

De Meppers

5233

3

Laco Vught

5142

4

Alles Om

5029

De persoonlijke uitslag:

Koningin :
Nelly Schmit
Prinses:
Inge Palinckx
Koning: Adrie van de Made
Prins:
Jac Bastiaans

334 ht.
315 ht.
366 ht.
359 ht.

Toos Vugts

Winnaars Bedrijvencompetitie
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Notulen van de 101ste Jaarvergadering
21 februari 2018
Locatie: Kegelhal Sportcentrum Ouwerkerk
Aanwezig: Het voltallig bestuur.
Zeven aangesloten lid verenigingen met 16 leden.
1. Opening.
De voorzitter Roel Weber opent deze 101ste jaarvergadering door iedereen van harte
welkom te heten.
Ook vraagt hij de vergadering staand een minuut stilte in acht te nemen om de
overleden Ton Doomernik, Noud van Rosmalen Ria Lommers en Lies Vullings te
herdenken.
Hij wijst erop dat het ledenaantal drastisch zakt en vraagt eenieder om een inspanning
te leveren, om tot leden aanwas te komen.
2. Ingekomen stukken en verslag van de secretaris
Er zijn geen ingekomen stukken.
De secretaris brengt een aantal wijzigingen aan op de
notulen van de jaarvergadering van 2016.
Daarna leest de secretaris zijn jaarverslag voor.
3. Vaststellen van de notulen jaarvergadering 2016
Er zijn geen op- of aanmerking waarna met dank aan de notulist van vorig jaar,
Luud Smulders, de notulen worden goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017
De penningmeester de heer Bart Otten geeft toelichting op het financieel jaaroverzicht.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de begroting.
De heer van de Broek van Acht om de Lange heeft enkele vragen m.b.t. de reservering
voor het jubileum, die naar tevredenheid worden beantwoord.
5. Verslag van de kascommissie
Namens de kascommissie De Renaissance en Alle Negen leest
de heer Giel Eggen de bevindingen van de kascommissie voor.
Hij heeft geweldige waardering voor de penningmeester en
verzoekt de leden om de penningmeester decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2018
De vergadering gaat akkoord met Alle Negen en Mobilia.
7. Kegelcompetitie 2018
Het voorstel van het bestuur wordt toegelicht door de secretaris, na een uitgebreide
discussie wordt het volgende besloten:
Persoonlijke kampioenschappen:
Voor het persoonlijke kampioenschap worden op 19 maart, 11april, 1 oktober en 24 oktober
door alle leden 3x10 ballen geworpen, dus in totaal 120 ballen.
De aanvangstijd wordt 19.30 uur
Er wordt bij de heren gestreden in de klasses A, B en C, waarbij de klasse op de KNKB kaart
lijdend is.
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Bij de dames worden de A en B klasse samengevoegd. Wanneer de A dame kampioen wordt,
dan ontvangt de als 2de geëindigde dame eveneens een prijs. De dames met klasse C strijden
hun eigen kampioenschap.
Voor het clubkampioenschap worden van 23 t/m 27 april en van 5 t/m 9 november nog eens
60 ballen extra gegooid, maar dan op de eigen club dag of –avond.
Het voorstel om met gemiddelden te gaan rekenen wordt onder meer door sterke argumenten
van de heer van de Broek, niet aangenomen.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Luud Smulders.
Er hebben zich geen kandidaten voor deze functie aangemeld
Het bestuurslid wordt per acclamatie herkozen.
9. Prijsuitreiking kegelcompetitie 2016
Totaal

Gem.

Clubkampioen 1e klasse

De Renaissance

3903 hout

Kampioene dames 1
Kampioene dames 2

Toos Vugts
Miep Teulings

1389 hout
1099 hout

7.72
6.11

Kampioen heren 1
Kampioen heren I2
Kampioen heren III

Sjef van Wilderen
Giel Eggen
Vince Mollee

1547 hout
1259 hout
1069 hout

8.59
6.99
5.93

Hoogste korpswerpster
Hoogste korpswerper

Toos Vugts
Patrick Mulder

326 hout
345 hout

8.15
8.63

10. Uitreiking Beunen-Wisseltrofee
De trofee wordt uitgereikt aan de heer Rinus Kuzee met een verbetering
van 0.539.
Bij afwezigheid van dhr. Lommers wordt deze prijs door Jac. Bastiaans in ontvangst
genomen.
Beunen Trofee

Rinus Kuzee +/+ 0.539

11. Rondvraag
De heer Jan Mollee van Mobilia heeft geen vraag maar een mededeling, die verband
houdt met het 100-jarig bestaan. Hij geeft een historisch overzicht van de SHKB en
deelt mee dat tijdens de jaarvergadering van Mobilia is besloten om het archief van
Mobilia te schenken aan de SHKB. Hierop overhandigde hij als president van Mobilia
het archief aan de voorzitter van de SHKB, met als voorwaarde er erg zeer zuinig op te
zijn en als de SHKB mocht ophouden te bestaan, het archief weer door te geven aan de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
De voorzitter dankt de heer Molle en deelt hierop mee, dat de jubileumviering op 9
december gaat plaatsvinden. De commissie gaat aan de slag en zal met enige
regelmaat een rapportage geven.
De heer Patrick Mulder vraagt of er voor het kersttoernooi een aantrekkelijker
alternatief kan worden bedacht voor de 45 baan, b.v. 5 gelijke. Het bestuur zal zich
hierover beraden.
12. SLUITING
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
21.40 uur.
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Algemene standen competitie 2018
Voor de klasse standen zie de website
en het prikbord in de kegelhal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2018
HEREN
Sjef van Wilderen
Filip Kalevski
Patrick Mulder
Luud Smulders
Bart Otten
Adrie v. d. Made
Loet Vaes
Roel Weber
Thaddé Habraken
Jan Mollee
Ton van Liebergen
Jac Bastiaans
Rob Derksen
Martin Blom
Joop v.d. Broek
Jo v.d. Biggelaar
Vince Mollee
Giel Eggen
Wim Slingerland
Marcel Spierings
Wyb Brink
Frans Kemkens
Christ Marijnissen
Pim v. Os
Paul Gevers
Pierre van Loosbroek
Boy Baaijens
Puk Hendriks
Noud v.d. Broek
Chris Danen

Renaissance
Renaissance
Renaissance
Renaissance
Mobilia 1917
Alle Negen
H.A.P.
Acht om de Lange
D.A.V.O.K.
Mobilia 1917
Acht om de Lange
Alle Negen
Acht om de Lange
H.A.P.
Acht om de Lange
D.A.V.O.K.
Mobilia 1917
Alle Negen
H.A.P.
Renaissance
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Mobilia 1917
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Acht om de Lange
Alle Negen
H.A.P.
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1
86
87
84
71
76
76
84
81
73
70
66
71
80
71
75
65
68
52
66
57

2
85
79
86
81
76
79
79
69
71
61
54
69
68
69
58
61
75
50
61
42

3
88
90
76
68
77
78
76
65
74
69
65
61
59
72
59
69
60
51
63
36

4
90
80
86
83
72
68
71
68
77
67
65
61
78
53
66
57
55
71
55
45
69

5
83
82
82
85
77
69
65
81
66
68
80
67
37
61
62
57
48
66
63
53
71

6
86
86
88
73
82
75
69
64
59
79
73
71
77
70
68
71
65
77
55
57
72

tot
518
504
502
461
460
445
444
428
420
414
403
400
399
396
388
380
371
367
363
290
212
75 63 63
201
58 70 61 189
69 61 55
185
64 61 51 176
62 43 63
168
0
0
0
0

Gem.
86,33
84,00
83,67
76,83
76,67
74,17
74,00
71,33
70,00
69,00
67,17
66,67
66,50
66,00
64,67
63,33
61,83
61,17
60,50
48,33
70,67
67,00
63,00
61,67
58,67
56,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2018
Dames
Toos Vugts
Nelly Schmit
Henny Eggen
Inge Palinckx
Jo v. Dooremalen
Annie Broens
Miep Teulings
Sjan Vaes
Nelly Bastiaans
Sonja v. Wilderen
Mil Schellekens
Tonny v. Keyzerswaard

Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
D.A.V.O.K.
Brabants Bont
Brabants Bont
Brabants Bont
H.A.P.
Brabants Bont
Renaissance
D.A.V.O.K.
Brabants Bont

1
81
77
80
61
59
61
68
56
41
51
46

2
80
82
74
78
57
60
58
50
27
50
28

3
81
60
67
77
53
65
42
67
39
53
59

4
75
70
66
62
61
55
71
50
76
45
35

5
76
77
63
44
74
65
61
55
72
54
39

Competitie stand CLUBS 2018
1
De Renaissance

2

3

tot

Gem.

981 1004 962 2947

81,9

Acht om de Lange 839 873 899 2611

72,5

Brabants Bont

826 866 872 2564

71,2

Alle Negen

722 760 756 2238

62,2

Mobilia

675 789 752 2216

61,6

D.A.V.O.K.

762 691 672 2125

59,0

H.A.P.

682 674 715 2071

57,5
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6
77
63
75
65
77
61
57
45
65
66
59

470
429
425
387
381
367
357
323
320
319
266

Gem.
78,3
71,5
70,8
64,5
63,5
61,2
59,5
53,8
53,3
53,2
44,3
0,0

Weer uitzonderlijke prestatie
Dat er bij KC de Renaissance altijd spanning is, weet iedereen inmiddels
wel.
Een record van 34 negens achter elkaar stond al op naam van Filip
Kalevski. (maart 2018).
Echter na drie weken werd deze MEGA score volledig aan diggelen
gegooid door collega clublid Sjef van Wilderen.
Met maar liefst 41 negens achter elkaar is Sjef de nieuwe recordhouder.
De 42e bal was “slechts” een 8!
De rest van de leden moesten dus wel even wachten alvorens zij weer aan
de beurt waren.
Filip feliciteerde Sjef direct als eerste voor deze prachtige prestatie.
De vraag is: Voor hoelang blijft dit record staan?
Want bij de Renaissance zijn ze altijd uit om een record te verbreken.

(Foto) Felicitaties van de recordhouders!
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Uit de oude doos.

(LS)

Uit het archief van Luud Smulders

Ansichtkaart 1916

10 februari 1916
Tekst:
Beim Kegelspiel

1 kilometer hinter der Feuerlinie

&&&&&&&&&&&&

16

Privacy

Ook de ‘s-HKB ontkomt er niet aan, we zullen ons moeten houden
aan de nieuwe pricacyregels.
Dat betekent dat we toestemming moeten hebben van de betrokkenen
voor het vermelden van naam, adresgegevens, telefoonnummers en
mailadressen, maar ook voor het publiceren van foto’s waarop
personen zichtbaar in beeld komen.
We stellen het op prijs als u ons (bij uw verslag of bericht) foto’s
doorstuurt van leuke en speciale momenten, maar vermeld dan bij het
doorsturen even of de personen toestemming hebben verleend voor de
publicatie op onze media (website ‘s-HKB).
Dat bespaart ons een hoop moeite en (mogelijk) narigheid.
Bij personen jonger dan 16 jaar is zelfs toestemming van de ouders
vooraf nodig.
Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.
Bestuur ‘s-HKB
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Voorbereidingen voor de vakantie
De kegelballen en schoenen gaan weer voor de meeste kegelaars
voor een maand of twee in de kegelkast.
Even nieuwe energie op doen, tijdens de warme vakantiemaanden.
Tijd om lekker een terrasje te pakken of misschien lekker achter in
de tuin of op je balkon te zitten.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen zijn er voor iedere club en ook voor ieder
persoonlijk weer mooie prestaties neergezet.
Het Koning der Koningentoernooi, het Kersttoernooi, het bedrijven kegelen en de
competitie voor de Vrolijke Kegelaars.
Ook de nieuwe competitie die alweer goed verloopt.
Eind van dit jaar bestaat onze ’s-HKB 100 jaar en de jubileumcommissie is al enkele
maanden druk in de weer om straks alles feestelijk te laten verlopen.
Het gehele bestuur is altijd in gezamenlijk overleg over onze mooie kegelsport.
Ieder bestuurslid in zijn/haar eigen functie.
Als PR bestuurslid wil ik hen hierbij, namens alle ’s-HKB kegelaars, bedanken voor hun
inzet.
Ik wil nogmaals alle kegelaars/sters attenderen op onze eigen mooie website:

www.bosschekegelbond.nl
Kijk daar eens wat regelmatiger op, want het nieuws wordt, als daar weer aanleiding voor
is, regelmatig aangepast.
En we kunnen niet iedere keer een mailtje sturen dat er een nieuw berichtje geplaatst is.
Gewoon wekelijks even een kijkje nemen.
Tevens roep ik toch iedereen op (of via je eigen secretaris/esse) eens een verslagje te maken
voor op de website en tevens ook voor in de nieuwsbrief.
Ook al bestaat je club maar uit enkele leden, het is belangrijk om in de aandacht te komen
met onze sport. Laat anderen weten hoe mooi de kegelsport is!
Nu lijkt het erop dat onze bond uit slechts 3 clubs bestaat.
Stuur je verhaaltje, kort of lang, gewoon in en doe er evt. een foto bij.
(Denk aan de privacywet!)

Het mag ook van een leuk uitje met de kegelclub zijn, of een bijzondere verjaardagavond
van een van de leden.
Alles is prima.
Ik wens iedereen goede vakantievoorbereidingen toe en we zien iedereen graag in goede
gezondheid terug op de kegelbanen.

Namens het gehele bestuur wens ik
u allen:

Prettige en

zonnige vakantie.
Luud Smulders
PR bestuurslid
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