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Aan:   Verenigingen TKC (secretariaat,afgevaardigde). 
   TKC leden vertegenwoordigd in commissies. 
 
Datum:  26-05-2016. 
Betreft:  Verslag afgevaardigdenvergadering 12-04-2016. 
 
1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur  en heet iedereen van harte 
welkom. 
 Afwezig: M.K. Wilskracht en Z.K. Hertme. 
 De standaardagenda word gehandhaafd. 

Frank Groeneveld is afwezig omdat hij naar de jeugdvergadering met de KTO is. 
Arjan Flinkers moet zelf eerst klootschieten en komt later. 

 
2. Notulen. 

De notulen van de vorige vergadering op 26-02-2016 worden zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 

 
3. Actielijst. 
 De actielijst is leeg. 
 
4. Mededelingen. 

1e Koen vraagt aan de afgevaardigden of ze het punt over het stokleggen in 
lengterichting op de baan bij junioren mee willen nemen naar de vereniging en bij 
de volgende afgevaardigden vergadering hun standpunt mee willen nemen. 
2e Op de jaarvergadering van de NKB is er nog gevraagd om hulpscheidsrechters 
aan te melden voor het komende E.K. 
3e Op 01-01-2017 is het aantal scheidsrechters dat de TKC in totaal moet hebben 
afhankelijk van het aantal NK-deelnemers. Bij de TKC moeten er nog wel 
scheidsrechters bij komen, dus bij deze een oproep aan alle verenigingen. Dit is 
nog geen officiële regel.  

 
5. Financien. 

1e Binnenkort zullen de rekening inzake de contributie over 2016 aan alle 
verenigingen worden toegezonden.  
2e Bijdrage aan K.V. De Brink en K.V. Oud Ootmarsum de van ieder € 75,00 
zijnde onkosten jeugdbegeleider deelnemer E.K. Jesse Wennink en Rick 
Kamphuis. 
3e Cadeau regelen (penningmeester) voor het 75 jarig jubileum van K.V. Hertme. 
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6. Pauze. 
 In de pauze worden de presentiegelden uitgedeeld. 
 
 
8. Competitie en Wedstrijden. 

1e Nog 3 speeldagen te gaan voor de veldcompetitie. Als er weer zo’n winter 
komt kunnen we dan afspreken dat we tot een bepaalde datum schieten , v.b. 
1e weekend april en dan stoppen ongeacht de stand van dat moment. De 
verenigingen vinden het niet erg als het programma wat langer doorloopt. 
Conclusie voorlopig laten we het zo het nu is.  
2e De straatcompetitie, 8 wedstrijden + finale, moeten we dit zo houden? Voor 
het komende seizoen komt de extra wedstrijd bij Wilskracht te vervallen. 
3e Het Zomerprogramma wordt uitgedeeld. De TKC-Trofee is komen te 
vervallen i.v.m. minimale belangstelling van de leden. De Flynth – Bokaal 
komt niet meer in het boekje (wedstrijd Vijfsprong). Persoonlijke 
straatwedstrijd TKC is dit jaar op de Zonnebergweg.  
4e Opgave NK senioren, waarschijnlijk geen selectiewedstrijd. Eventueel bij 
voldoende opgave op maandag 9 mei 2016. 
5e Gezamenlijke veldcompetitie, er komt dit jaar geen team terug bij de TKC. 
De beslissingswedstrijd zal gaan tussen de kampioen van de TKC (Oud 
Ootmarsum 3 en de kampioen van de KTO (Ons Streven 2). Ons Sterven 2 
heeft deze wedstrijd gewonnen en Oud Ootmarsum 3 blijft hierdoor in de 
eerste klasse van de TKC. 
6e De volgende afgevaardigden vergadering (21 juni) ook graag de reklames 
en de nieuwe teamindelingen voor het nieuwe boekje inleveren. (mag ook 
eerder natuurlijk). Het aantal deelnemende teams per vereniging graag voor 1 
juni aan Henk Lohuis doorgeven zodat hij reeds een begin kan maken met de 
nieuwe competitie-indeling. Word komend jaar weer 8 klassen want we 
hebben momenteel opgaaf 60 teams voor de TKC competitie. En 7 teams 
voor de Landelijke veld competitie 
  
 

9. Jeugdzaken. 
Afgelopen zondag (10 april) is de eerste persoonlijke straatwedstrijd voor de 
jeugd verschoten, aanpassing Gunnestraat, de reactie waren goed. Er komen 
veel vragen hoeveel personen er per categorie mee mogen doen op het NK. Henk 
zal de volgende wedstrijd deze gegevens mee nemen.  
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10.Rondvraag. 
Soasel:  
De wedstrijden voor de rabo-cup worden op de Molenbeekweg verschoten. Henk 
zal dit in een mail aan alle verenigingen sturen.  Er zit nu verschil in de leden lijst 
van de NKB en de lijst in het competitieboekje. Competitieboekje is een 
momentopname (aanvang competitie) gedurende het seizoen kunnen er 
jeugdspelers bij komen. Er is een baanreglement bij Soasel. 
De Brink:  
Baan regelement wordt ingevoerd. Dit i.v.m. de uitstekende conditie van de 
aangrenzende zandweg. De kloot moet de baanraken anders is het schot niet 
geldig. Reglement naar de TKC en de KTO sturen voor aanvang van het nieuwe 
seizoen. Op 11 juni organiseert de Brink een ronde wedstrijd (Karbonade 
wedstrijd) 4 kilometer rondom de Zonnebergweg. 
Oud Ootmarsum:  
bestuurswisselingen doorgeven aan de TKC. Op vrijdag 27 mei 2016 is de Artica-
ronde voor de jeugd. Voorstel van Oud Ootmarsum  is om bij de NKB ook een 
soort van afgevaardigden vergadering te houden waar de beslissingen kunnen 
worden genomen. Dit gebeurd nu op de jaarvergadering. De voorzitter neemt dit 
mee naar de Afdelingsraad. V.b een extra veteranenklasse op het NK, er wordt 
iets geroepen en wanneer wordt het nu geregeld.  
Lattrop-Breklenkamp:  
bestuurswijziging s.v.p. doorgeven aan het TKC-bestuur. 

 
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 TKC  dinsdag 7 juni bij Van Olffen om 20.00. 
Volgende Afgevaardigdenvergadering TKC dinsdag 21 juni bij Van Olffen om 20.00. 

 
Hans Morsink. 
 
Penningmeester TKC. 
 
   


