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betreft : TKC Afgevaardigdenvergadering
aanwezig / afwezig m.k. / z.k. : Brink, Gunne, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Lattrop Breklenkamp, Nijstad, 

Hertme/ Soasel / HKV
locatie : Cafe van Olffen, Weerselo
datum bespreking : 27/06/17
datum notulen : 27/06/17
van : Arjan Flinkers

1. Opening
Voorzitter heet iedereen en welkom en om 20:10 wordt de vergadering geopend.

2. Notulen
Notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd.

3. Actielijst
# Wat Wie Wanneer Status

23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB Arjan - Bezig
48.1 Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur 

binnen de vereniging.
Lattrop Wk04 Bezig

14.1 Teams competitie 2017-2018 inclusief leider en 
zijn telefoonnummer, doorgeven aan 
wedstrijdleider.

Alle 
verenigingen

Wk24 Gesloten

14.2 Teams TKC straatcompetitie 2017-2018 inclusief 
leider en zijn telefoonnummer doorgeven aan 
wedstrijdleider.

Alle 
verenigingen

Wk24 Gesloten

14.3 Teams Landelijke straatcompetitie 2017-2018 
inclusief leider, telefoonnummer en mailadres, 
doorgeven aan secretaris. (Alleen lattrop, leider 
Tom Ruel)

Alle 
verenigingen

Wk24 Gesloten

14.4 Bestuurswijzigingen en afgevaardigden doorgeven
aan wedstrijdleider.

Alle 
verenigingen

Wk24 Gesloten

14.5 Reklames voor het nieuwe competitie boekje 
doorgeven aan wedstrijdleider.

Alle 
verenigingen

Wk24 Gesloten
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14.6 Optelling deelname tabel informatie brief NK 
jeugd klopt niet.

Frank Wk24 Gesloten

14.7 Voorwoord competitieboekje 2017-2018 + extra 
stuk toevoegen over het stokleggen in de lengte 
richting.

Koen/Henk Wk30 Gesloten

14.8 Tweede penningmeester bevoegd maken. Michel Wk24 Gesloten

4. Mededelingen
Website
Een aantal zaken zijn onderzocht. TKC site onderbrengen bij de provider van de NKB. Dit heeft als 
voordeel dat de makkelijkdata van de competitie en afdelingen gedeeld kunne worden. Dit is mogelijk. 
De TKC wordt een opzichzelf staande site binnen de provider van de NKB, waabij de adminstrator 
rechten ook bij deTKC&NKB komen te liggen. Wij zullen onze huidige provider opzeggen en naar de 
provider van de NKB verhuizen.

Een commerciele variant  (SportPress Pro), voor het verwerken de uitslagen is onderzocht. Deze 
betaalde variant, voldoet niet geheel aan de wensen om klootschietcompetities in te vullen. Gevoel wat 
hierbij heerst is dat een enkele competitie wel gaat lukken, maar om iets generieks neer te zetten voor 
de verschillende afdelingen gaat niet lukken. 

Een tweetal opties die overblijfen zijn:
1)Uitslagen verwerken dmv plugin in Wordpress;
2)Uitslagen verwerken in een opzichzelf staande website, waar ingelogd kan worden.

De komende tijd zullen deze twee opties onderzocht worden.

Invulling vacature TKC bestuur
-

Inventarisatie scheidsrechters NKB
De NKB gaat dit jaar de scheidsrechters lijst up daten, de slapende schiedsrechtern zullen verdwijnen. 
Verwachting is dat ook een aantal TKC scheidsrechters verdwijnt. De TKC heeft nu al te weinig 
scheidsrechters en wordt hiervoor al gekort met de deelname aan de NK (3 senioren). Geldt alleen voor
de senioren.



Secretariaat algemeen:

 Arjan Flinkers
           De Esch 30

                                                                                          7597 MJ Saasveld
                                                                                          secr.tkc@gmail.com                                           

   Officieel statutair opgericht                       
            21-03-1978

Rondvraag
Oud Ootmarsum: Kan bij de senioren competitie ook niet de laatste competitie wedstrijd per klasse op 
een gemeenschappelijke baan worden afgewerkt? Het plan is om dit ook bij de jeugd in te voeren, 
alleen geeft dit nog veel weerstand, zoals competitie vervalsing. Misschien is het een idee om een 
speciale baanwedstrijd in te voeren die voor de competitie mee telt of niet, persoonlijke 
baanwedstrijden koppelen of een speciale team prijs. Wel voor zorgen dat het team compleet is, dus een
extra competitie  dag maken.

De andere rondvragen zijn reeds beantwoordt in de vorige notulen.

5. Financien
Voorzitter is nu finacieel bevoegd als tweede penningmeester.

Pauze

6. Competitie en wedstrijden
Champions Tour 2017-2018
Uitnodigingen zijn rond gemaild. Op dit moment hebben zich drie personen (2 heren en 1 jongen) zich 
opgegeven.

Persoonlijke wedstrijden TKC
De bekers  bij de persoonlijke wedstrijden van de senioren zijn te kolosaal bevonden. Wat moet de 
TKC doen met deze prijzen? Is het nog van de tijd om voor de senioren een beker als prijs weg te 
geven of moet overgegaan worden naar andere prijzen? Michel gaat uitzoeken wat de kosten zijn van 
de bekers, zodat inzicht kan komen welke bedragen beschikbaar zijn voor andere prijzen.

Voor de jeugd zullen de bekers blijven!! 
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De vorm van deze wedstrijden zijn positief ontvangen. De roulatie blijft, nu ook een gaan rouleren  met
de baanwedstrijden.

Jaar
Organisatie

Persoonlijke
Baanwedstrijden

Persoonlijke
straatwedstrijden

TKC cup finale

2016 Lattrop Breklenkamp Brink -

2017 Lattrop Breklenkamp Gunne Lattrop Breklenkamp

2018 Soasel Hertme Nijstad

2019 Wilskracht H.K.V. Oud Ootmarsum

2020 Brink Lattrop Breklenkamp Soasel

2021 Gunne Nijstad Wilskracht

2022 Hertme Oud Ootmarsum Brink

2023 H.K.V. Soasel Gunne

2024 Latrrop Breklenkamp Wilskracht Hertme

2025 Nijstad Brink H.K.V.

2026 Oud Ootmarsum Gunne Lattrop Breklenkamp

2027 Soasel Hertme Nijstad

7. Jeugdzaken
Jeugdsubsidie NKB
Aanvraag van de Brink voor de NKB jeugdsubsidie is binnen gekomen. De jeugdsubsidie voor 2016 
kwam uit op 546 euro, dit is afhankelijk van het aantal jeugd leden. Als afdeling hebben wij het recht 
deze subsidie vrij te besteden, maar de NKB kan om een verantwoording vragen waar het geld naar toe 
is gegaan. Michel gaat uitzoeken of het bedrag al is overgemaakt en wat er normaliter gebeurt met deze
jeugd subsidie, of dat het wordt gebruikt voor de TKC jeugd.
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8. Rondvraag
Brink: Bij de laatste finale van de TKC cup voor heren, kon een van de finalisten niet een volwaardig 
team opstellen. Dit komt door een aantal blessures in het team, hierdoor is het onmogelijk om een 
volwaardige finale te schieten. Antwoord TKC: Het reglement is hier leidend, team incl. spelers moeten
vooraf aan de wedstrijden opgegeven worden voor de TKC cup. Anders moet het regelement gewijzigd
worden. 

9. Sluiting
Volgende bestuursvergadering TKC             : Dinsdag 19 September bij Van Olffen om 20:00 
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 3 Oktober bij Van Olffen om 20:00 
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