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betreft
aanwezig / afwezig m.k. /
afwezig z.k.
locatie
datum bespreking
datum notulen
van
1.

: TKC Afgevaardigdenvergadering
: Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Nijstad, Hertme, Gunne, Lattrop
Breklenkamp / Soasel / HKV
: Café van Olffen, Weerselo
: 26/06/18
: 26/06/18
: Arjan Flinkers

Opening

De interim voorzitter opent om 20:15 de vergadering en heet iedereen harte welkom.
2.

Notulen

Notulen zijn goedgekeurd
3.
#
23.2
16.1
16.2
16.3
26.1
26.2

Actielijst
Wat
Wie
Voortgang website TKC/KTO/NKB
Arjan
Adressen in NKB ledenlijsten updaten?
Arjan
Voorstel nieuwe bestuursindeling TKC bespreken. Alle
verenigingen
Teamindeling competitie 2018-2019 doorgeven.
Alle
verenigingen
Opgave LSC teams + organisatie wedstrijd
Alle
doorgeven aan secretaris TKC
verenigingen
Conatct opnemen met kandidaat bondsbestuur
Arjan

Wanneer
Wk 23
Wk 23

Status
Bezig
Open
Open

Wk 23

Open

Wk30

Open

Wk26

Open
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4.

Mededelingen

Adressen Ledenlijst
De adressen in de ledenlijsten blijken niet altijd up to date te zijn en het lijkt dat de wijzigingen niet
altijd doorkomen of ze zijn weer teruggedraaid. Het is belangrijk dat de secretarissen van de
verenigingen altijd controleren of de lijst correct is, zij zijn hier verantwoordelijk voor. Met de NKB
wordt overlegd hoe de adressen eenvoudig geactualiseerd kunnen worden. Hierna zullen de
secretarissen van de verenigingen bericht krijgen om de ledenlijsten te controleren op adressen en
wijzigingen door te geven.
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
De NKB heeft een aantal formulieren doorgestuurd met een korte beschrijving. De formulieren moeten
door de vereniging worden ingevuld. Alleen de privacy policy moet onder de leden verspreid worden.
Deze geeft informatie aan de leden dat de vereniging en de NKB de persoonlijke gegevens gebruikt
en bewaard. De leden kunnen dan bezwaar maken, als zij dit niet willen hebben.
Het NKB ledenmutaties formulier wordt niet uitgebreid met een privacy policy, dit ligt bij de vereniging.
De secretarissen van de verenigingen krijgen de documenten toegestuurd. Zij moeten ervoor zorgen
dat de vereniging aan de nieuwe verordening gaat voldoen.
Voorstel bestuurswijziging TKC
Zoals besproken in de vorige afgevaardigdenvergadering:
Een idee dat geopperd is om het TKC bestuur op te delen in dagelijks bestuur en twee commissies.
Twee commissies zijn voor de junioren en wedstrijden. Zeg maar de taken van Frank en Henk worden
hierin ondergebracht en verdeeld. In deze opzet zal elke vereniging, altijd iemand moeten leveren
voor het dagelijks bestuur of voor een van de commissies.
Verdeling
Hieronder een voorbeeld, hoe de verdeling eruit kan zien. In de lijst zijn alleen de namen ingevuld die
nu in het TKC bestuur zitten, met uitzondering van Henk. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor
de vereniging die een persoon beschikbaar stelt voor het bondsbestuur. Deze persoon is vrijgesteld
van TKC taken, maar zal wel bij de bestuursvergadering aanwezig zijn om de lijntjes kort te houden
tussen de NKB, TKC en verenigingen.
TKC

Taak

Naam

Vereniging

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Koen

Wilskracht

Secretaris

Arjan

Gunne

Penningmeester

Michel

Hertme

Lid 1

Henk

Nijstad

Wedstrijd commissie
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Junioren commissie
Bondsbestuur/Website
beheerder

Lid 2

??

HKV

Lid 3

??

Soasel

Lid 1

Frank

Brink

Lid 2

Rudy

Oud Ootmarsum

Bestuurslid

Jeroen

Lattrop Breklenkamp

Vergaderingen
Op dit moment wordt ieder jaar 5 afgevaardigden en 5 bestuursvergaderingen gehouden, naast de
jaarvergadering. Het bestuur is altijd aanwezig. Door de nieuwe opzet, zijn de
afgevaardigdenvergaderingen niet meer nodig, omdat iedere vereniging vertegenwoordigd is in het
bestuur of commissie. Zij zijn allemaal aanwezig op een bestuursvergadering. De bestuursvergadering
wordt een soort afgevaardigdenvergadering. Hierdoor zullen er maar 4 vergaderingen per jaar plaats
vinden.
Commissies
De commissies worden geacht zelfstandig te opereren. Door zelf de taken te verdelen en deze uit te
voeren.
Aftreden
Als een TKC bestuurslid aftreedt, zal de vereniging van het aftredende bestuurslid zelf voor een
vervanger moeten zorgen. Het bestuurslid tekent voor drie jaar en kan daarna met 1 jaar verlengt
worden. In totaal mogen niet meer dan 4 bestuursleden tegelijk aftreden.
De aanwezige verenigingen hebben met zijn allen besloten dat de vereniging die een persoon levert
voor het bondsbestuur, vrijgesteld wordt van bestuurstaken binnen de TKC. De persoon moet wel
aanwezig zijn op de TKC bestuursvergadering, om de lijntjes kort te houden.
De aanwezige verenigingen hebben in meerderheid besloten, dat ze eens zijn met de nieuwe opzet.
Helaas waren Soasel (met kennisgeving) en HKV (zonder kennisgeving) niet aanwezig op de
vergadering. De aanwezige verenigingen hebben een kandidaat naar voren geschoven voor het TKC
bestuur. Oud Ootmarsum voor jeugdzaken en Lattrop Breklenkamp heeft een kandidaat voor het
bondsbestuur. Soasel heeft diezelfde avond laten weten, akkoord te gaan met de wijziging en zal een
kandidaat aanleveren. HKV krijgt een week de tijd om een geschikt persoon te vinden voor het
bestuur, als ze geen nieuw bestuurslid leveren dan zijn de consequenties dat ze uitgesloten worden
van wedstrijden. Daarnaast wordt het huidige bestuursvorm wordt doorgezet en zal de nieuwe opzet
niet doorgaan.
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HKV heeft binnen de termijn gereageerd. Ze hebben ingestemd met de nieuwe opzet van het TKC
bestuur en tevens bekend gemaakt dat ze een kandidaat (Joop) hebben.
5.

Financiën


Geen aanvragen binnen gekomen voor jeugdsubsidie, ze konden dit tot 1 juni inleveren bij het
secretariaat. Deadline staat nu voor 1 juni 2019.



Gunne heeft betaald!



Contributie is nog niet betaald: Ootmarsum, Brink en Wilskracht.

Pauze
6.

Competitie en wedstrijden




Nieuwe teamindeling competitie;
Advertentie zijn nog niet binnen;
Straatrondes digitaal maken, i.v.m. maaien. Verenigingen moeten parcours definitief maken.

15 juli, TKC duo wedstijden Lattrop
Truus en Piet
7.

Jeugd




Volgende week is de vergadering over de indeling van de jeugdcompetitie.
Bij de NK junioren zijn door de TKC, 22 bekers gehaald!

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

De vergadering wordt om 21:48 gesloten en wachten in spanning af.
Volgende bestuursvergadering TKC : Dinsdag 18 September bij Van Olffen om 20:00
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 2 Oktober bij Van Olffen om 20:00

