
           
                                                                                 Secretariaat algemeen:

Jos Oude Rengerink
          Saterslostraat 9

                                                                                       7561PB Deurningen                           
Officieel statutair opgericht Tel. 074-2772298
            21-03-1978                                                           jos.oude.rengerink@gmail.com         

Aan: Alle verenigingen.
Betreft: Notulen jaarvergadering TKC 7 maart 2016

Geachte leden.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen van harte welkom, ook 
de leden van het TKC damesbestuur. Alle verenigingen zijn vanavond goed 
vertegenwoordigd. Er wordt één minuut stilte gehouden voor de overleden TKC leden.
De agenda die is samengesteld op 26-01-2016 op de afgevaardigdenvergadering wordt
gehandhaafd.

2. Notulen jaarvergadering 9 maart 2015.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag over 2015 wordt door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd.
Dit verslag is ook te vinden in het Jaaroverzicht 2015.

4. Jaarverslag penningmeester.
a: Vaststellen jaarrekening 2015.

De door de penningmeester uitgedeelde jaarrekening wordt goedgekeurd.

b: Vaststellen begroting 2016.
De door de penningmeester uitgedeelde begroting wordt goedgekeurd.

c: Contributieverhoging.
De jaarcijfers geven geen aanleiding tot contributieverhoging.

5. Kascommissie.
a: Verslag kascommissie 2015

De commissie heeft in de persoon van Frank Groeneveld (De Brink) en Wim 
Stevelink (Wilskracht) de bescheiden gecontroleerd. Er waren geen 
onregelmatigheden en het zag er netjes uit.
De penningmeester wordt daarom decharge verleend.
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b: Benoeming kascommissie 2016.
De kascommissie voor 2016 zal bestaan uit Wim Stevelink van KV Wilskracht en 
Marc Luft van KV De Brink

Net als vorig jaar wordt de TKC dit jaar ook gesponsord door de RABO bank en door
Installatiebedrijf Loohuis. Dit wordt zeer gewaardeerd door de TKC en haar leden.

6. Pauze.
In de pauze worden de jaaroverzichten en ledenlijsten uitgedeeld.

7. Mededelingen.
1e Jaarvergadering NKB is 4 april 2016  bij de Kampkuiper.
2e 2e Paasdag wordt een competitiezondag.

8. Bestuursverkiezing.
 Hans Morsink en Henk Lohuis zijn aftredend en herkiesbaar voor één jaar.
Jos Oude Rengerink en Gerard Leliefeld zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Jos heeft 10 jaar in het bestuur gezeten en Gerard 30 jaar. Beide worden bedankt voor hun 
inzet en krijgen een aandenken hieraan overhandigd.
Jos wordt opgevolgd door Arjan Flinkers van KV De Gunne en Gerard wordt opgevolgd 
door Frank Groeneveld van KV De Brink.

9. Trekking RABO cup 2016.
Trekking en data komen op de website van de TKC.

10.Rondvraag.
HKV: Er zijn de laatste tijd veel afgelastingen en daarom het volgende voorstel. Als het 
bij de afgelasting op één baan vastzit dan mag men ook wel bij HKV schieten. Antwoord:
Er bellen altijd 3 of meer verenigingen dat de wedstrijdbanen slecht zijn zodat de 
competitie wordt afgelast. 
Nijstad: Bij de TKC straatcompetitie worden soms bochten afgesneden, mag dat?
Antwoord: Nee, staat in rondereglement.

11.Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst iedereen wel thuis.
De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur.

Jos oude Rengerink.
Secretaris TKC.  

2 / 2


