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TKC afgevaardigdenvergadering
Brink, Gunne, Nijstad, Oud Ootmarsum, Lattrop
breklenkamp / HKV / Soasel, Hertme
Cafe van Olffen, Weerselo
24/01/17
30/01/17
Arjan Flinkers

1.Opening
De vergadering wordt om 20:05 geopend.

2.Notulen
Goedgekeurd.

3.Actielijst
#
23.2
48.1
48.2
4.1

4.2
4.3

Wat
Inventarisatie website TKC (KTO Polsen +
bedrijven benaderen)
Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur
binnen de vereniging.
TKB archieven
Doorgeven straten persoonlijke TKC
wedstrijden voor senioren aan
wedstrijdleider
Doorgeven straat finale TKC cup aan
wedstrijdleider
Teams TKC cup doorgeven aan
wedstrijdleider

Arjan

Wie

Wanneer
Wk48

Status
Bezig

Lattrop

Wk04

Bezig

Koen
Gunne

Wk04
Wk10

Gesloten
Open

Lattrop

Wk10

Open

Alle
verenigingen

Wk09

Open

4.Mededelingen
Website
De website heeft even stil gelegen, maar is weer opgepakt. In februari is er een overleg met Marcel
gepland om het een en ander door te nemen.
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HKV/TKC Dames
Voorstel van de dames is dat zij een dame leveren, die toe treedt aan het TKC hoofdbestuur. Zij gaat
dan de dames zaken behartigen en vormt de brug van de TKC hoofdbestuur naar de dames.
Hetzelfde principe als bij de Jeugd. Daarnaast worden de financien van de dames ondergebracht bij
de penningmeester van het hoofdbestuur en worden overige taken van het dames bestuur verdeeld
onder de dames.
In het huidige TKC dames bestuur zit een lid van HKV. Zij wordt gevraagd om plaats te nemen in het
TKC bestuur. Hierdoor zou HKV toch invulling kunnen geven aan het TKC hoofdbestuur. Deze optie
wordt nog besproken binnen hun eigen vereniging.
Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur binnen de vereniging.
Lattrop heeft een short list gemaakt, maar nog niet direct een vrijwilliger voor het TKC bestuur
gevonden.
TKB Archieven
Koen heeft het een en ander rond gevraagd...maar voor Bart bleek het niet meer nodig te zijn. Hij had
de vraag uitgezet omdat hij met het jubileumboek van Hertme bezig was. Het jubileum van Hertme is
algeweest en het boek is klaar.
Bondsraad
Hans en Frank zijn gevraagd voor het NKB bestuur, maar hebben geweigerd. Bij Hans werd
teruggekoppeld dat niemand van de TKC deel uitmaakt van het NKB bestuur, doch het wel een van
de grootste bonden is binnen het NKB. Dit is jammer, kijk binnen de vereniging of iemand nog
ambities heeft om een bestuursfunctie binnen de NKB te vervullen. Geef de naam door aan het NKB
bestuur zodat zij de persoon kunnen benaderen.
Algemene ledenvergadering NKB: Maandag 10 April, organisatie KFIJ.

5.Financien
Sponsoring Rabobank
De Rabobank is gestopt als sponsor van de TKC, hierdoor vervalt ook de naam van de Rabocup. De
cup gaat wel door, alleen onder een andere naam, de TKC Cup. Hans heeft Loohuis Saasveld (reeds
vele jaren sponsor van de TKC) gevraagd of hij zijn naam aan de TKC cup wil verbinden en die zou
dan Loohuis-cup gaan heten. Arjan Loohuis heeft voor de naamsverandering bedankt. Hans heeft nog
een andere potentiele kandidaat waarmee hij in gesprek is. Word vervolgd

Contributie
Hertme had de contributie van 2016 nog niet betaald. De factuur was naar het verkeerde mail adres
verzonden. Hertme heeft toegezegd het bedrag spoedig over te maken.
Jeugd
De NKB heeft jeugdsubsidie aan de TKC overgemaakt van 546 euro, 155 leden. Belangrijk voor alle
verenigingen is dat NKB extra subsidie geeft, aan verenigingen die klootschieten stimuleert bij de
jeugd. Als verenigingen dit willen moeten ze dit melden aan het TKC. TKC kan de plannen bij het NKB
indienen.

Pauze
6.Competitie en wedstrijden
Waar het schot eindigt is een punt van discussie tijdens de wedstrijden. Het schot eindigt:
 waar de kloot is uitgerold (TKC/KTO wedstrijden);
 verste punt telt (NKB wedstrijden).
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Competitie
De laatste twee wedstrijden van de baancompetitie zijn afgelast, hierdoor wordt overwogen om 2e
paasdag als competitie zondag te gebruiken. Dit hangt af of de komende periode nog meer
baanwedstrijden worden afgelast.
Staatcompetitie
Afgelopen zondag 22 januari is in plaats van de afgelastte baanwedstrijd in verband met de sneeuw,
een straatwedstrijd gehouden bij Oud Ootmarsum in plaats van Lattrop. De volgende wedstrijd van de
straatcompetitie is op 12 maart in Lattrop en de finale is op 23 april bij de Wilskracht.
Persoonlijke straatwedstrijden en TKC cup
Dit jaar worden de persoonlijke straatwedstrijden georganiseerd door de Gunne en de finale TKC cup
door Lattrop. Deze verenigingen moeten de straatnamen doorgeven aan Henk waarop de wedstrijden
georganiseerd worden voor vermelding in het zomer programma
De opgaves voor de TKC cup moeten voor 6 maart bij de wedstrijdleider binnen zijn, omdat tijdens de
jaarvergadering de trekking plaats vindt.

7.Jeugdzaken
Persoonlijke wedstrijden:
 Straat, 29 Januari organisatie Nijstad;
 Straat, 12 Februari organisatie De Gunne. Aansluitend de prijsuitreiking.
 Veld, 26 Maart.

8.Rondvraag
Brink: Bestuurswijziging, nieuwe secretaris en voorzitter.

9.Sluiting
Jaarvergadering TKC
Volgende bestuursvergadering TKC
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC
Algemene ledenvergadering NKB

: Maandag 13 Maart bij Van Olffen om 20:00
: Dinsdag 21 Maart bij Van Olffen om 20:00
: Dinsdag 4 April bij Van Olffen om 20:00
: Maandag 10 April, organisatie KFIJ

