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betreft : TKC afgevaardigdenvergadering 
aanwezig/afwezig z.k. :  Brink, Gunne, Nijstad, HKV, Oud Ootmarsum, Lattrop 

breklenkamp, Soasel / Hertme 
locatie : Cafe van Olffen, Weerselo 
datum bespreking : 29/11/16 
datum notulen : 05/12/16 
van : Arjan Flinkers 

 

1.Opening 

De vergadering wordt om 20:10 geopend, ivm vertraging van de secretaris. 
 

2.Notulen 

Notulen zijn goed gekeurd. 
 

3.Actielijst 

 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Inventarisatie website TKC (KTO Polsen + 
bedrijven benaderen) 

Arjan Wk48 Open 

25.2 Prijs en prijsuitreiking kampioen NKB-KTO  Koen Wk36 Gesloten 

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

Alle 
afgevaardigen 

Wk48 Gesloten 

38.2 Mail inventarisatie klootschieten en 
Megastallen 

Arjan Wk40 Gesloten 
 

38.3 Start ronde Brink aanpassen Henk Wk48 Gesloten 

48.1 Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur 
binnen de vereniging. 

Lattrop Wk04 Open 

48.2 TKB archieven Koen Wk04 Open 

 

4.Mededelingen 

 
Prijs prijsuitreiking Kampioen NKB-KTO 
Koen heeft met Huub gesproken en zij hebben er niet aangedacht om de TKC te informeren hoe de 
prijsuitreiking verloopt bij de KTO. Voor de volgende kampioenen van de TKC bij de gezamenlijke 
competitie worden de medailles opgehaald en een beker geregeld door de TKC. Deze worden dan 
uitgereikt, na afloop van de persoonlijke straatwedstrijden van de TKC. 
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HKV 
De verenigingen hebben het voorstel van HKV besproken, alle verenigingen geven aan de het een 
verplaatsing van het probleem is en het niet de oplossing. Oud ootmarsum is heel stellig, leveren ze 
geen bestuurslid moeten ze uit de TKC. Wel moeten ze een dispensatie jaar krijgen, zoals dit destijds 
ook aan de Vijfsprong is voorgesteld. Als HKV hiervan gebruik maakt, dan zou de eerst volgende 
vereniging Lattrop Breklenkamp zijn die een TKC bestuurslid moet leveren. Graag een inventarisatie 
binnen Lattrop of zij wel invulling kunnen geven aan de openstaande vacature.  
 
Website 
Contact gezocht met de kogelwerpers, hoe zij de website en standen hebben opgezet. Eerst een 
inventarisatie doen van wat wij willen (wedstrijdleider TKC) en hoe de KTO het doet. Van daaruit een 
voorstel maken met procedures hoe het moet gaan werken (use cases).  Als dit duidelijk is kan de 
implementatie gestart worden. 
 
Intensieve veehouderij 
Dank voor de reacties van de verenigingen. Vijf van de vier verenigingen heeft kenbaar gemaakt dat 
de TKC zich niet moet mengen in deze procedure en gaat dus niet mee met de mening van de 
Gunne. 
 
TKC dames 
Er is overleg geweest met de dames TKC, zij willen graag enkele taken bij het TKC hoofdbestuur  
neerleggen. Dit komt mede doordat huidige bestuursleden stoppen en de bestuursfuncties niet 
ingevuld kunnen worden. Een plan is om de dames TKC bestuur onder te brengen bij het TKC 
hoofdbestuur in een vorm van 1 bestuurslid. Zij gaat dan de dames zaken behartigen en vormt de 
brug van de TKC hoofdbestuur naar de dames. Zelfde principe als bij de Jeugd. Daarnaast gaan de 
dames inventariseren welke taken bij het TKC hoofdbestuur komen te liggen. 
 
Bondsraadvergadering 
 
Mutaties BB: 

 Voorstel nieuwe penningmeester NKB Tom  Kemperink; 

 Terugtreden van Cees van der Sluis, wil wel lid blijven van BB; 

 Aloys Timmerhuis stopt op de ALV 2017; 
 
Terugblik EK: 
Goed verlopen, evaluatie reeds geweest. Het evenment is binnen de begroting gebleven die was 
opgesteld, ondanks het niet krijgen van toegezegde subsidies. Dank aan alle sponsoren. 
 
Voorstel BWC Cupwedstrijden: 
Aan de hand van een memo (opgesteld door Marcel Zwiep) wordt uitgelegd de verscheidenheid aan 
cupwedstrijden op zowel straat en veld. Op veld bestaan er 2 cup competities, de memo is vooral 
gericht op de vraag of deze 2 veld cups geharmoniseerd kunnen/willen worden. Er ontstaan een 
goede discussie met voor- en nadelen. Zorgvuldigheid is geboden bij een nieuwe opzet en invoer op 
zijn vroegst in 2018. De BWC werkt e.a. verder uit en komt met een definitief voorstel om beide cups 
dichter bij elkaar te brengen, tijdstip van de wedstrijden en finaledag zouden als eerste gelijk 
afgestemd kunnen worden. 

Dit voorstel is besproken en iedereen is van mening dat er geen versnippering moet plaats vinden 
voor de NKB Cup veld, door twee categorieen te maken. Het idee is om  meteen naar een veld cup te 
gaan met 8 personen, maar dan wel de mogelijkheid geven aan kleinere verenigingen om met een 
combinatie team aan de NKB veld mee te doen. De NKB cup straat blijft zoals het is. 

 
Vacatures: 

 Comm: 1 vacature 

 OC: 1 vacature 

 Klootmobiel: Frans Hoek stopt ermee, nieuwe vervoerder (met grotere auto) gezocht. 

 Gerard Hutten zoekt een vervanger voor de inkoop en verspreiding van de blauwe kloot.  
 
 



 pagina 3 van 4 

 

 
Organisatie NK 
Oud Ootmarsum heeft aangegeven dat ze het NK willen organiseren. Dit moeten ze begin volgend 
jaar kenbaar maken aan het BWC, door middel van een mail. 
 
Archieven TKB 
In de archieven van Hertme zijn aantekeningen van de afdeling Weerselo (onderdeel van de TKB) uit 
de jaren 1964-1971 gevonden. De vraag van Hertme (Bart Monnik) waar zijn deze archieven 
gebleven. Koen heeft een aantal ideeen en gaat even rondvragen. 
 

5.Financien 

Advertentie gelden zijn nog niet binnen van Lattrop Breklenkamp en Hertme. De Gunne heeft 
toegezegd deze zeer spoedig in te leveren. 
 

Pauze 

 

6.Competitie en wedstrijden 

 
Soasel 
In het TKC boekje heeft het 7de team van Soasel een lid (E. Stege), dat niet is ingeschreven bij de 
NKB en niet mag speelgerechtigd is. Hij is steunend lid van Soasel. De wijzigingen van het TKC 
boekje kun je vinden op de TKC website in Uitslagen Senioren->Wijzigingen competitieboekje 2016-
2017 
 
http://www.tkc-klootschieten.nl/Wijzigingen competitieboekje 2016-2017.pdf 
 
TKC-straatcompetitie 
Tweetal straatwedstrijden worden verplaats in verband met persoonlijke wedstrijden van de junioren. 
De wedstrijd van 12 februari bij Oud Ootmarsum wordt verplaatst naar 12 maart en de wedstrijd van 
26 maart bij de Wilskracht wordt verplaatst naar 9 april. De finale is nu op 9 april 
 

7.Jeugdzaken 

Komende week worden de wedstrijd formulieren verspreid onder de jeugdleiders. Deze formulieren 
moeten ze invullen en weer inleveren. Als iets niet begrepen wordt, bel Frank. 
 
Persoonlijke wedstrijden: 

 Straat, 29 Januari organisatie Nijstad; 

 Straat, 12 Februari organisatie De Gunne. Aansluitend de prijsuitreiking. 

 Veld, 26 Maart. 
 

http://www.tkc-klootschieten.nl/Wijzigingen%20competitieboekje%202016-2017.pdf
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8.Rondvraag 

 
Oud Ootmarsum:  
Wat te doen met de wedstrijd formulieren? Wordt hier nog naar gekeken? Als protest aangetekend 
wordt, dan moet dit op het wedstrijd formulier staan. Andere zaken zoals spelers worden altijd 
overgenomen zoals is het in het TKC boekje staat. Punt wordt meegenomen naar de 
bestuursvergadering. 
 
Brink: 
Heeft de TKC ook een bedel brief van het Kolkersveld ontvangen? Nee, alle andere verenigingen wel. 
Niemand heeft kenbaar gemaakt te doneren. 
 
Lattrop Breklenkamp: 
NK rouleren binnen het TKC? Nee, alleen heeft Oud Ootmarsum nu aangegeven het NK te willen 
organiseren. Als het goed gaat en het zandpad bevalt, dat kan het NK gerouleerd tussen Lattrop en 
Oud Ootmarsum. Maar zij zijn vrij om dit gezamenlijk met elkaar af te stemmen.  
 
 

9.Sluiting 

 
Volgende bestuursvergadering TKC             : Dinsdag 17 Januari bij Van Olffen om 20:00 
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 24 Januari bij Van Olffen om 20:00  
 
 


