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Aan:  Verenigingen TKC (secretariaat,afgevaardigde). 

   TKC leden vertegenwoordigd in commissies. 

 

Datum:  01-11-2015. 

Betreft:  Verslag afgevaardigdenvergadering 22-09-2015. 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 Afwezig: M.K. Vijfsprong en Soasel. 

 De standaardagenda wordt gehandhaafd. 

 

2. Notulen. 

 De notulen van de vergadering op 15-06-2015 worden zonder op- of aanmerkingen  

 goedgekeurd. 

 

3. Actielijst. 

 Actielijst is leeg. 

 

4. Mededelingen. 

 1
e
 In de notulen van 15-06-2015 staat dat het jaaroverzicht ook nog gedrukt zal worden. 

Dit klopt niet, het jaaroverzicht wordt digitaal en zal op de TKC-site staan. Degene die dat 

willen kunnen het dan uitprinten. 

2
e
 In het volgende seizoen mogen ook dames mee doen aan de herencompetitie. 

Wel moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan. 

Als een vereniging maar 2 dames als lid heeft dan mogen deze dames meedoen aan de 

herencompetitie. Met 3 dames kun je namelijk aan de damescompetitie meedoen. 

Maximaal 2 dames per team. Ze worden vooraf bij de nieuwe competitie ingedeeld en 

staan dus ook in het competitieboekje. 

3
e
 Om meer deelname te krijgen bij de veteranenwedstrijd is besloten om 3 categorieën in 

te voeren. Cat.1 is van 45 tot en met 54 jaar, cat.2 is van 55 tot en met 64 jaar en cat.3 is 

65 jaar en ouder. Per categorie zijn er 2 prijzen. 

4
e
 Ondanks dat de deelname aan de TKC trofee zeer laag is, is toch besloten om op 

dezelfde voet verder te gaan. 

5
e
 TKC straatcompetitie begint bij De Nijstad. 

6
e
 Van KV Soasel moet er nog steeds een ledenlijst komen met de voornamen voluit. 

 

5. Financien. 

 De rekening van de NKB over contributieafdracht is binnen. 

Rekening en boekjes voor de adverteerders worden uitgedeeld aan de desbetreffende 

verenigingen. De RABO bank heeft het sponsor contract met 1 jaar verlengd. 
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6. NKB en Commissies. 

 Hier zijn geen bijzonderheden. 

 

7. Pauze. 

 In de pauze worden de presentiegelden uitgedeeld door de penningmeester. 

 

8. Competitie en Wedstrijden. 

 Seniorencompetitie is 2 wedstrijden oud. Geen problemen. 

 Zomerprogramma is goed verlopen zonder onregelmatigheden. 

TKC straat competitie begint bij KV De Nijstad, vanwege het feit dat de Vijfsprong zich 

heeft teruggetrokken 

  

9.  Jeugdzaken. 

 Ondanks wat onduidelijkheden wordt de competitie met KTO positief ervaren. 

 Verder zijn er geen bijzonderheden. 

 

10.Rondvraag. 

 De Brink: is eigenlijk een mededeling, De Brink heeft café Blom als clubcafé. 

 E-mail adres van Peter Veelers is: pita.veelers@gmail.com  

 

Oud Ootmarsum: is ook een mededeling, Henk Heerink gaat in de Zilveren kloot 

commissie en GJ Heerink gaat uit deze commissie. 

 

Nijstad: Gerard Oude Hengel heeft nieuw tel. nr. 06-23047324 en 

g.oude.hengel@kpnplanet.nl als E-mail adres. 

 

11.Sluiting. 

 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

 Hij sluit de vergadering om 21.30 uur. 

 

Volgende bestuursvergadering   dinsdag 17 november 2015 bij van Olffen om 20.00. 

Volgende afgevaardigdenvergadering dinsdag 01 december 2015 bij Van Olffen om 20.00. 

 

Jos Oude Rengerink. 

 

Secretaris TKC. 
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