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Aan:   Verenigingen TKC (secretariaat, afgevaardigde). 

   TKC leden vertegenwoordigd in commissies. 

 

Datum:  02-01-2016. 

Betreft:  Verslag afgevaardigdenvergadering 01-12-2015. 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.12 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 Alle verenigingen zijn vanavond vertegenwoordigd. 

 Afwezig: M.K. De penningmeester Hans Morsink. 

 De standaardagenda word gehandhaafd. 

 

2. Notulen. 

 De notulen van de vergadering op 22-09-2015 worden zonder op- of aanmerkingen  

 goedgekeurd. 

 

3. Actielijst. 

 De actielijst is leeg. 

 

4. Mededelingen. 

 1
e
 Aan- en afmeldingen richting NKB dienen voor 15 december ingeleverd te worden. 

 2
e
 Soasel moet nog steeds een ledenlijst inleveren waarop de voornamen voluit zijn 

vermeld. 

 3
e
 KV De Vijfsprong heeft zich compleet afgemeld als lid van de TKC. Ze waren het niet 

eens met de beslissing van het TKC bestuur en afgevaardigden. Zie notulen van 15-06-

2015 punt 4.2  mededelingen. 

 

5. Financien. 

 Enkele advertentiegelden zijn nog steeds niet binnen. De desbetreffende verenigingen 

worden hierop aangesproken. 

 

6.  NKB en Commissies. 

 De jaarvergadering van de NKB zal plaatsvinden op 4 april 2016. 

 

7. Pauze. 

 In de pauze worden de presentiegelden uitgedeeld. 
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8. Competitie en Wedstrijden. 

 1
e
 Tot nu toe 1 afgelasting in de veldcompetitie. 

 2
e
 KV Wilskracht gaat een extra wedstrijd organiseren voor de TKC straatcompetitie. 

 Dit komt omdat De Vijfsprong zich heeft afgemeld. De laatste wedstrijd is net zo als 

andere jaren ook bij KV Wilskracht. 

  

9. Jeugdzaken. 

 1
e
 Er is een evaluatie geweest over de gezamenlijke jeugdcompetitie. Hier kwam de vraag 

naar voren of de stok ook in de lengte mag voor een sneller wedstrijdverloop. 

 Dit word door de afgevaardigden meegenomen naar hun verenigingen. Terugkoppeling 

volgt dan in de volgende afgevaardigdenvergadering. 

 2
e
 Selectiewedstrijden op straat worden verplaatst van kruising Langedijk en Gunnerstraat 

naar kruising Gunnerstraat met Weerselerveldweg. 

 Voor deze selectie dienen opgave formulieren per categorie ingeleverd te worden. 

 Hier moet ook de naam van de leider op staan. 

 

10.Rondvraag. 

 De Gunne: Is het mogelijk  om de eerste helft van de veldcompetitie af te werken, dan de 

straatcompetitie en dan de tweede helft van de veldcompetitie? Antwoord: Dit is niet zo 

eenvoudig omdat deze competities samen lopen met de Landelijke Veld en Landelijke 

straatwedstrijden. Wordt over nagedacht. 

 De Gunne: Bij de TKC straatcompetitie is er een groot verschil in prestaties van de 

verschillende teams. Is het mogelijk om de leftijdsgrens te veranderen of een extra 

categorie in te voeren? Antwoord: We wachten af wat de stand is aan het eind, kijken naar 

de nieuwe opgave en maken aan de hand hiervan een nieuwe indeling. 

 Hertme: Hertme wil graag de data van hun 75-jarig jubileum in het zomerprogramma. 

 Dit jubileum is op 21 en 22 mei. Antwoord: Dit zal in het zomerprogramma vermeld 

worden. 

 Soasel: Moeten er nog wedstrijdformulieren worden ingevuld? Antwoord: Ja, dit 

formulier heb je nodig als er protesten zijn. 

 Soasel: Kunnen de uitslagen digitaal worden doorgegeven? Antwoord: Dit wordt 

meegenomen naar de verenigingen en op de volgende vergadering wordt er een beslissing 

genomen. 

 De Brink: Is eigenlijk een mededeling. Namens De Brink komt Frank Groeneveld in het 

TKC bestuur. 
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11.Sluiting. 

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

 Hij sluit de vergadering om 21.34 uur. 

 

 

 
Volgende bestuursvergadering   dinsdag 12 januari bij Van Olffen om 20.00. 

Volgende afgevaardigdenvergadering dinsdag 26 januari bij Van Olffen om 20.00. 

 

Jaarvergadering NKB    maandag 4 april Kampkuiper  

 

Jos Oude Rengerink. 

 

Secretaris TKC. 

 


