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betreft : TKC afgevaardigdenvergadering 
aanwezig/afwezig m.k./ 
afwezig z.k. 

:  Brink, Gunne, Nijstad, HKV, Oud Ootmarsum, Lattrop 
breklenkamp, Hertme, Soasel. 

locatie : Cafe van Olffen, Weerselo 
datum bespreking : 20/09/16 
datum notulen : 24/10/16 
van : Arjan Flinkers 

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.06 en heet iedereen welkom.  
 

2.Notulen 

 
Roulatie van de TKC persoonlijke straatwedstrijden en RABO cup finale is gewijzigd zodat het beter 
verdeeld is. Zie onder het nieuwe schema. 
 

Jaar 
Organisatie 

Persoonlijke straatwedstrijden RABO cup finale 

2016 Brink Brink 

2017 Gunne Lattrop Breklenkamp 

2018 Hertme Nijstad 

2019 H.K.V. Oud Ootmarsum 

2020 Lattrop Breklenkamp Soasel 

2021 Nijstad Wilskracht 

2022 Oud Ootmarsum Brink 

2023 Soasel Gunne 

2024 Wilskracht Hertme 

2025 Brink H.K.V. 

2026 Gunne Lattrop Breklenkamp 

 
Notulen zijn goed gekeurd. 
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Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Inventarisatie website TKC (KTO Polsen + 
bedrijven benaderen) 

Arjan Wk48  

25.2 Animo polsen binnen de vereniging voor de 
TKC veteranen en duo wedstrijden. 

Alle 
afgevaardigden 

Wk36 Gesloten 

25.2 Teamindeling competitie 2016-2017 
doorgeven aan wedstrijdleider. 

Wilskracht Wk27 Gesloten 

25.2 Teamindeling straatcompetitie doorgeven 
aan wedstrijdleider. 

Wilskracht en 
Lattrop 
Breklenkamp 

Wk27 Gesloten 

25.2 Bestuurswijziging doorgeven aan TKC Lattrop 
Breklenkamp 

Wk27 Gesloten 

25.2 Prijs en prijsuitreiking kampioen NKB-KTO  Koen Wk36  

38.1 Het voorstel van HKV, over het aanleveren 
van het TKC bestuurslid overleggen binnen 
de vereniging 

Alle 
afgevaardigen 

Wk48  

38.2 Mail inventarisatie klootschieten en 
Megastallen 

Arjan Wk40  
 

38.3 Start ronde Brink aanpassen Henk Wk48  

 
 

3.Mededelingen 

HKV 
HKV heeft problemen met het leveren van een bestuurslid voor de TKC. Zij hebben nog geen 
geschikte kandidaat kunnen vinden onder de 16 actieve leden. Dit is het probleem wat ze aangeven, 
ze hebben te weinig leden die geschikt zijn of niet kunnen.  
Tijdens de vergadering zijn ze gekomen met een voorstel dat een grotere vereniging naar ratio van 
leden vaker een bestuurslid moet leveren aan de TKC, dan een kleine vereniging.  
 
In de vergadering is het voorstel van HKV besproken en de volgende op/aanmerkingen zijn gemaakt: 

 Het is aan de TKC wel gelegen om de vereniging binnen de TKC te houden, ze zijn pro-actief 
bezig om een met een oplossing te komen; 

 Wat te doen als HKV met 4 jaar weer aan de beurt is? Hebben ze dan wel een geschikte 
kandidaat? 

 Met het voorstel koop je tijd, geen structurele oplossing. 

 Het nieuwe bestuurslid hoeft geen actieve klootschieter te zijn, het mag ook iemand zijn van 
buiten de vereniging die lid wordt van de vereniging. 

 Is het voor HKV nog een overweging om samen te gaan met een andere vereniging? 
 
 
Website 
Op dit moment is het verwerken van de competitiestanden het meest arbeidsintensief, dit zal ook als 
eerst geautomatiseerd worden. Hieruit zal blijken of het nodig is om de hele website aan te pakken of 
dat het in het huidige framework past. 
 
Er is hierover ook contact geweest met Gerrit. Hij heeft te kennen gegeven dat hij wel wil meewerken, 
maar zijn kennis gedateerd is. Daarnaast zou er nog contact opgenomen worden met klootschieters 
die een website kunnen maken, maar tijdens de vergadering is besloten dat het geen houtje touwtje 
oplossing moet worden en beter is om een bedrijf te benaderen voor de website. Suggestie was 
Lucas@it Albergen. 
  
Ook is er gesproken om de KTO te benaderen, hoe zij de standen automatisch verwerken en of zij  
belang hebben bij een update van de website/verwerken standen.  
 
 
 
 
 
Intensieve veehouderij 

mailto:Lucas@it
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De Gunne heeft aan de TKC kenbaar gemaakt dat de gemeente een aanvraag gaat behandelen om 
vergunning af te geven voor plaatsing van een megastal met 8500 varkens aan de klootschietersbaan. 
Deze megastal zal in het weiland naast de baan komen, nl. bij de start van de baan en zal lopen tot 
het eerste 100m bordje. De Gunne maakt gezamenlijk met de buurt en verschillende verenigingen 
binnen Weerselo bezwaar tegen deze grootschalige ontwikkeling bij de klootschietersbaan. 
 
Aan de verenigingen van de TKC nu de vraag of wij als TKC hierin mee moeten gaan. Afgesproken is 
dat er een mail met informatie hierover wordt verstuurd naar alle verenigingen. Zodat elke vereniging 
dit intern kan overleggen en per mail kan antwoorden. Uiteindelijk zullen de verenigingen op de 
hoogte worden gehouden of de TKC wel of niet met de Gunne meegaat. 
  

4.Competitie en wedstrijden 

TKC Veteranen wedstrijd:  
Veteranen wedstrijd blijft hetzelfde als voorgaande jaren, wel wordt volgend jaar gekeken of we deze 
wedstrijd ook kunnen rouleren, zoals dit is besloten bij de TKC  straatwedstrijden en RABO cup finale. 
 
TKC Duo wedstrijd: 
Duo wedstrijd wordt afgeschaft en zal niet meer worden opgenomen in het TKC programma. 
 
Straatcompetitie 2016-2017 

 Start ronde De Brink staat niet goed in het TKC boekje. Gestart wordt bij Peerde Heintje 
(camping de witte bergen). 

 Lattrop Breklenkamp heeft een extra team aangemeld voor de senioren. 
 
Door de opgave van een extra straat team voor de senioren van Lattrop Breklenkamp, is de 
straatcompetitie opgedeeld in drie klassen: Senioren, Veteranen I en Veteranen II.  De veteranen 
teams die vorige jaar bij de eerste 6 zijn geeindigd, zijn automatisch in Veteranen I ingedeeld. Deze 
klasse schiet met de senioren mee. 
 
Competitie  
Tijdens de eerste competitiewedstrijd zijn enkele wedstrijden uitgesteld. De regel hierbij is dat beide 
teams dit melden bij de wedstrijdleider. Dit is niet gebeurt, de verenigingen krijgen hiervoor een boete 
(Oud Ootmarsum, Wilskracht, Gunne en Lattrop Breklenkamp). 
 

5.Jeugdzaken 

 
Stokleggen 

 Bij de KTO is het opgevallen dat structureel de stok naar achteren wordt gelegd. Frank neemt 
dit mee naar de KTO. 

 
 

6.Rondvraag 

 
Lattrop: Mail adres van Michiel staat verkeerd in het TKC boekje; : ruel89@live.nl 
Gunne: Soasel houdt zich niet aan het baan regelement en pleit voor een natuurlijke afscheiding; 
Soasel: Natuurlijke afscheiding komt er. 
Hertme: Verwachting is dat het volgend jaar druk wordt op de baan, doordat het aantal senioren 
teams groeit. 
Oud Ootmarsum: Wij willen graag het NK senioren organiseren. 
Wilskracht: Leo heeft een ander mail adres.: scholtelubberink.l@hotmail.com 
 

7.Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst iedereen een wel thuis. De 
vergadering wordt om 22:00 gesloten. 
 
 
Volgende bestuursvergadering TKC            : Dinsdag 15 November bij Van Olffen om 20:00 
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 29 November bij Van Olffen om 20:00  
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