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Aan:   Verenigingen TKC (secretariaat,afgevaardigde). 

   TKC leden vertegenwoordigd in commissies. 

 

Datum:  29-02-2016. 

Betreft:  Verslag afgevaardigdenvergadering 26-02-2016. 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur  en heet iedereen van harte welkom. 

 Afwezig: M.K. HKV en Soasel. 

 De standaardagenda word gehandhaafd. 

 

2. Notulen. 

De notulen van de vorige vergadering op 01-12-2015 worden zonder op- of aanmerkingen 

goedgekeurd. 

 

3. Actielijst. 

 De actielijst is leeg. 

 

4. Mededelingen. 

1
e
 Wedstrijdformulieren blijven verplicht. Mocht er van een of andere wedstrijd een protest 

komen dan kan men op het wedstrijdformulier zien wie er heeft meegedaan en men kan 

onregelmatigheden vastleggen op dit formulier. 

2
e
 Agenda jaarvergadering word doorgenomen en goedgekeurd. Jaarvergadering is op 7 maart 

bij Van Olffen. 

3
e
 Jaarvergadering NKB is op 4 april bij de Kampkuiper. 

4
e
 Jaarvergadering Dames TKC is op 16 februari bij Van Olffen.  

5
e
 Opgave NKB-cup moet voor 1 februari binnen zijn bij de NKB. 

6
e
 NK junioren is bij Lattrop Breklenkamp. 

7
e
 Er is bij de verenigingen een enquête gehouden over het stokleggen in lengterichting op de 

baan bij junioren. De reden hiervoor is dat de wedstrijden dan sneller verlopen. 

De TKC is voor het stokleggen in de lengterichting. 

 

5. Financien. 

1
e
 De rekening van de boekjes en vergaderkosten (overleg gezamenlijke jeugdcompetitie) is 

betaald aan de KTO. 

 2
e
 Jeugdsubsidie is binnen, dit geld word gebruikt voor de jeugd. 

3
e
 Geld van 2 advertenties nog niet binnen. De betreffende verenigingen worden hierop 

aangesproken. 

4
e
 Omdat KV De Vijfsprong het lidmaatschap heeft opgezegd moet er een nieuw lid voor de 

kascommissie komen. Een en ander zal geregeld worden door de penningmeester. 

 



 

      

                    

                                                                                  Secretariaat algemeen: 

         

          Jos Oude Rengerink 

                    Saterslostraat 9 

                                                                                        7561PB Deurningen                                                             

Officieel statutair opgericht     Tel. 074-2772298 

            21-03-1978                                                           jos.oude.rengerink@gmail.com                     

            

 

 

 

2 / 2 

 

 

6. Pauze. 

 In de pauze worden de presentiegelden uitgedeeld. 

 

8. Competitie en Wedstrijden. 

 Tot nu toe zijn er 3 wedstrijden afgelast op het veld. Na overleg wordt 2
e
 paasdag een 

competitiezondag. 

   Bij de straatcompetitie is één wedstrijd afgelast, is inmiddels al ingehaald. 

   Opgave RABO-cup voor 1 maart bij de competitieleider. 

 

9. Jeugdzaken. 

  Gerard Leliefeld is aftredend en niet herkiesbaar als jeugdcompetitieleider. 

Zijn opvolger heeft dan naast de gewone werkzaamheden als bijkomende taak  om ook bij het 

jeugdoverleg van de KTO aanwezig te zijn. 

 Dit om het een en ander terug te koppelen naar de TKC. 

 De begeleiders van jeugdleden die meedoen aan het EK krijgen van de TKC een vergoeding 

van €75.00   

 De persoonlijke wedstrijden van categorie 2 op straat worden verplaatst naar de kruising 

Gunnerstraat met Weerselerveldweg. Dit omdat er op de kruising Gunnerstraat met Langedijk 

veel water in de sloot staat. 

 

10.Rondvraag. 

De Brink: De persoonlijke wedstrijden op straat werden altijd samen met De Vijfsprong 

georganiseerd. De Brink gaat dit nu alleen doen en wil deze wedstrijd achter in mei organiseren 

in verband met vakanties. Deze wedstrijd word tevens verplaatst naar  de kruising 

Zonnebergweg met de Ageleresweg. 

 

11.Sluiting. 

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

sluit de vergadering om 21.00 uur. 

 

Jaarvergadering TKC    maandag 7 maart bij Van Olffen om 20.00. 

Jaarvergadering NKB    maandag 4 april bij Kampkuiper om 20.00. 

  

Volgende Bestuursvergadering TKC  dinsdag 29 maart bij Van Olffen om 20.00. 

Volgende Afgevaardigdenvergadering TKC dinsdag 12 april bij Van Olffen om 20.00. 

 

Jos Oude Rengerink. 

 

Secretaris TKC. 

 

   


