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1.

:
:
:
:
:

Agenda jaarvergadering TKC
Maandag 26 Maart 2018
20:00
Cafe van Olffen, Weerselo
Soasel 6x; HKV 3x; Gunne 7x; Oud Ootmarsum 10x; Brink 6x;
Nijstad 7x; Wilskracht 5x; Hertme 5x; Dames 3x; Lattrop
Breklenkamp 8x; Totaal: 59 personen.

Opening

De vergadering wordt op 20:07 geopend. Minuut stilte.

2.

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen zijn goed gekeurd.

3.

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag is terug te vinden op de website.

4.

Jaarverslag penningmeester

4.1

Vaststellen jaarrekening 2017

Klein foutje gemaakt, de dames bij de heren contributrie opgeteld. Na enkele maanden kwamen enkele
verenigingen er achter dat er tocht teveel betaald is. Fout is hersteld.
4.2

Vaststellen begroting 2018

Jeugdsubsidie
De TKC stelt 300 euro beschikbaar voor jeugd projecten. Deze projecten moeten het doel hebben om
de jeugd kennis te laten maken met het klootschieten. De verenigingen kunnen tot en met 1 juni een
plan indienen bij de secretaris van de TKC, inclusief een bijbehorende kosten plaatje. Tegenover de
subsidie staat een kleine tegen prestatie in de vorm van een bericht in de media.
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4.3

Contributieverhoging

Geen verhoging noodzakelijk.

5.

Kascommissie

5.1

Verslag kascommissie 2017

Marc Luft (Brink) en Jos Oude Rengerink (Gunne) doen verslag.
5.2

Benoeming Kascommissie 2017

Marc Luft (Brink) is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet. Jos Oude Rengerink (Gunne) blijft
voor één jaar in de commissie en Hertme levert een nieuw lid. Hertme zal het lid van de kascommissie
bekend maken op een van de afgevaardigdenvergadering.

6.

Pauze

Dit is het moment dat het meest uitgeslapen en luidste lid van de Nijstad binnen komt. Hij was vergeten
dat de zomertijd was ingegaan en daardoor extra lang druk is geweest met zijn bank zaken. Een schrale
troost voor hem, is dat hij toch op tijd is voor het eerste flesje bier van de avond.

7.

Mededelingen

Scheidsrechters
De TKC heeft te weinig scheidsrechters en wordt daardoor gekort op het NK. Er wordt aangegeven dat
mensen die al op een EK of NK hebben geschoten, makkelijk scheidsrechter kunnen worden. Zonder
de normale scheidsrechterscursus of door middel van een verkorte cursus. Dit punt wordt meegenomen
naar de bondsraad.
Tevens wordt er een idee geopperd, dat een vereniging die wel het maximaal aantal scheidsrechters
levert niet gekort wordt op de aanmeldingen voor het NK.
Wedstrijden
TKC Persoonlijk straatwedstrijd wordt dit jaar georganiseerd door Hertme en de TKC cup door de
Nijstad.
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Bestuursverkiezing
HKV heeft de vacature bij de TKC niet kunnen vervullen. Dit is heel spijtig, de consequentie is dat ze
niet meer mogen mee doen aan de TKC competitie en wedstrijden tot dat ze een lid voor het TKC
bestuur leveren. Hierdoor wordt de TKC uitelkaar getrokken, en afbreuk gedaan aan de TKC. Hierover
is gediscusseerd en besloten dat het TKC bestuur een andere invulling gaat geven aan het bestuur en zal
dit plan verder uitwerken. Uiteindelijk zal het idee besproken worden in de afgevaardigdenvergadering
en voorgelegd worden aan de verenigingen.
Website
Op dit moment is de TKC/KTO/NKB bezig met een website, waamee de competitiestanden
doorgegeven kunnen worden. Eerst was er nog sprake van om de gehele website NKB als TKC aan te
pakken en het onderdeel van het automatisch verwerken van standen te integreren. Door tijdgebrek is er
gekozen om prioriteit te geven aan het verwerken van de competitie standen. Op de website kunnen
ook de actuele standen worden opgevraagd. Het doel is om deze website voor het begin van de
competitie 2018-2019 in de lucht te hebben.
Seniorencompetitie
2e paasdag geen competitie, 13 april. 22 april junioren baanwedstrijden.

8.

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar
: Henk Lohuis
Aftredend en herkiesbaar voor drie jaar
: Koen Stevelink
Nieuwe bestuurskandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang melden bij het bestuur.

9.

Trekking TKC-Cup 2018

10. Rondvraag
Henk bedankt!!
Hertme:
 De competitie wordt in de winter geschoten als de banen slecht zijn, waarom geen zomer
competitie.
 Jeugd is een KTO feestje, weinig inbreng van TKC verenigingen. Dat persoonlijk wedstrijden
worden in januari en februari gehouden, voorstel van de TKC.
Lattrop:
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Wedstrijd nummers in het boekje vervangen door een driehoekje, vrouwen nemen het nummer
over in de agenda.
Inhaalwedstrijden die ingehaald moeten worden, blijken tegen het eerste en tweede van de
vereniging. Dit is competitievervalsing, klopt. Het is al een aantal keren te sprake gebracht bij
de KTO, maar zij hebben hier een andere visie in. Dit voorbeeld kan gebruikt worden voor de
evaluatie worden naar de LVC.

Soasel:
 HKV bedankt, Henk blijft nog even.

11. Sluiting
De vergadering wordt oop 21:46 gesloten. Voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en wel thuis.

