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van

1.

: TKC Afgevaardigdenvergadering
: Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Nijstad, Hertme, Gunne, Lattrop
Breklenkamp, HKV / Soasel
: Café van Olffen, Weerselo
: 02/10/18
: 02/10/18
: Arjan Flinkers

Opening

De voorzitter opent om 20:14 de vergadering en heet iedereen harte welkom.

2.

Notulen

Notulen zijn goedgekeurd.

3.
#
23.2
16.1
40.1

Actielijst

Wat
Voortgang website TKC/KTO/NKB
Adressen in NKB ledenlijsten updaten?
Nijstad en Soasel moeten een persoon leveren voor
het nieuwe TKC bestuur.
40.2 Contact opnemen met het TKC damesbestuur, welke
mogelijkheden er zijn om de competitie aantrekkelijk
te houden voor de meisjes die naar de senioren gaan.

Wie

Wanneer Status
Arjan
Bezig
Arjan
Wk 43
Open
Nijstad en Soasel Wk 48
Open
Koen

Wk 48

Open
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4. Mededelingen
Website
Marcel heeft de afgelopen zomer hard doorgewerkt en een opzet gemaakt voor de website om standen in
te voeren. Deze draait nu als proef voor alleen de LVC.
Adressenlijst updaten
Alle secretarissen hebben een actuele ledenlijst gekregen, die ze moeten controleren. De wijzigingen
kunnen ze doormailen naar de secretaris. Twee verenigingen hebben hun ledenlijst al ge-update, HKV
en Hertme. De wijzigingen van Oud Ootmarsum zijn ook binnen
Scheidsrechters
Het blijft een te zware cursus, voor veel personen. Jeroen heeft dit ook ter kennis genomen en gaat het
aankaarten bij de NKB, naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld een verkorte cursus van een middag, voor
klootschieters die al op hoog niveau hebben geschoten. Voor de EK kunnen speciaal scheidsrechter
geselecteerd of opgeleid worden, zodat dit reglement buiten de reguliere scheidsrechters cursus valt.
TKC bestuurs indeling
Saasveld en Nijstad hebben nog geen kandidaat voor het nieuwe TKC bestuur. Koen zal Saasveld bellen
en Henk gaat Nijstad vragen, welke kandidaat ze hebben voor het nieuwe TKC bestuur.

5. Financiën
•
•

Brink heeft de TKC contributie betaald.
NKB contributie is betaald.

Pauze
6. Competitie en wedstrijden
•
•

Senioren competitie gestart en boekjes zijn uitgedeeld;
Er zijn nu al meerdere wedstrijden geschoten, met leden die nog niet zijn aangemeld bij de
secretaris als nieuw lid zijnde. Procedure is om het aspirant lid door te geven aan de
competitieleider. De competitieleider zal het aspirant lid toevoegen aan de desbetreffende
vereniging en team en de tegenstander op de hoogte brengen van de wijziging. De wijzigingen
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•
•
•
•

van het competitieboekje zijn te vinden op de site. Daarnaast moet het aanmeldingsformulier met
correcte pasfoto ingeleverd worden bij de secretaris.
Gunne heeft een nieuw lid, deze was niet aangemeld maar heeft toch mee geschoten. Het is niet
tot een protest gekomen omdat ze de wedstrijd hebben verloren.
Straatcompetitie, zondag 23 september eerste wedstrijd in Hertme. De bermen waren nog niet
gemaaid.
Competitie-beslissingswedstrijd en promotie degradatie wedstrijd is in 2019 bij de Gunne.
In de 7e klasse wordt de laatste competitiewedstrijd geschoten tussen Hertme 10 en Hertme 11 in
de 7e klasse en Soasel 3 en 4 in de 3e klasse. Deze fout is helaas in het programma geslopen.
Voor de laatste competitiewedstrijd wordt gekeken of er competitievervalsing mogelijk is. Als
dit kan, dan wordt actie ondernomen door de TKC door een onafhankelijke scheidsrechter te
regelen.

7. Jeugd
•
•
•

23 september ronde-wedstrijd TKC, om 09.30 uur wordt er gestart.
Competitie is tot maart ingepland.
Meisjes willen niet in de dames competitie schieten, leeftijd verschil te groot. Willen de meisjes
in de heren competitie mee schieten? Nu is de regel dat als een vereniging geen dames team heeft,
mogen de meisjes in de heren competitie mee schieten. Maar het is een terechte vraag om dit bij
het dames TKC bestuur aan te kaarten. Koen kaart dit aan bij het TKC dames bestuur.

8. Rondvraag
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 en wenst allen een fijne avond.
Volgende bestuursvergadering TKC
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC

: Dinsdag 27 November bij Van Olffen om 20:00
: Dinsdag 11 December bij Van Olffen om 20:00

