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betreft : TKC Afgevaardigdenvergadering 

aanwezig / afwezig m.k. / 

afwezig z.k.  

:  Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Nijstad, Hertme, Gunne, Lattrop 

Breklenkamp, Soasel, HKV 

locatie : Café van Olffen, Weerselo 

datum bespreking : 11/12/18 

datum notulen : 11/12/18 

van : Arjan Flinkers 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:06 de vergadering en heet iedereen harte welkom. 

2. Notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB Arjan - Bezig 

16.1 Adressen in NKB ledenlijsten updaten? Arjan Wk 43 Gesloten 

40.1 Nijstad en Soasel moeten een persoon leveren voor 

het nieuwe TKC bestuur. 

Nijstad en Soasel Wk 48 Gesloten 

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. 

Koen Wk 48 Gesloten 
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4. Mededelingen 
 

Website 

Ongoing, link is rond gestuurd en zit nu in de test fase. 

 

Adressenlijst updaten 

Alle verenigingen hebben hun ledenlijst geactualiseerd, behalve Soasel heeft dit niet gedaan. 

 

TKC bestuur indeling 

Nijstad heeft iemand voor het bestuur gevonden, Kevin Weiden. Soasel heeft hier nog geen gehoor aan 

gegeven, ze worden verzocht spoedig met een naam te komen.  

 

Damescompetitie 

Contact geweest met Truus van de dames TKC bestuur. Het is bij beide partijen wel duidelijk dat de 

dames competitie achteruit gaat. Er is gesproken om mee te denken wat te doen om de competitie te 

aantrekkelijk te houden voor de jeugd. Het initiatief ligt bij de dames. Erik Kemkers van Vooruit Losser 

zal om informatie worden gevraagd, want bij hun vereniging schieten al langer dames mee met de heren 

competitie. 

 

NKB pasjes 

Bij afmelden hoeft het pasje niet meer ingeleverd worden. Een afmeldingsformulier volstaat. 

 

NK evaluatie 

De vergoedingen zijn nihil voor het organiseren van het NK. Kunnen deze vergoeding niet omhoog, 

zodat het ook aantrekkelijk wordt voor de vereniging. Het NK is tenslotte het visitekaartje van de NKB.  

 

Afdelingsraad 

• Jeroen Schoemaker gaat het NKB bestuur versterken en zal de taken van Marcel Zwiep 

overnemen. Marcel die volgend jaar aftreedt en niet herkiesbaar is. 

• Jeugdsubsidie wordt vanuit de NKB verdubbeld. 

• Juniorencommissie heeft als speerpunt hoe kennis en gedeeld en geborgd blijft tussen de 

verschillende verenigingen. Als verenigingen vragen hebben over jeugdwerving, beleid en acties 

kunnen ze altijd de juniorencommissie van de NKB raadplegen. 

• 2019 internationaal toernooi vanwege het jubileum bij de VSHB, waar in 2020 ook het EK wordt 

georganiseerd. 

• De mogelijkheid van een verkorte scheidsrechters cursus wordt meegenomen naar de 

scheidsrechterscommissie. 
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5. Financien 

• Zomerprogramma drukwerk is nog niet betaald, rekening is zoek geraakt bij de drukkerij. De 

rekening hoeft niet betaald te worden. 

• Hertme weigert voor een aantal dames te betalen die op 01-01-2018 nog aangemeld waren als lid. 

 

TKC Jeugdsubsidie 

De TKC heeft de jeugdsubsidie dit jaar verdubbeld van 300 naar 600 euro. De verenigingen kunnen 

aanspraak maken op dit geldbedrag, dat door de afdeling beschikbaar wordt gesteld om de kenbaarheid 

van de klootschietsport te bevorderen onder de jeugd. De aanvraag moet voor 1 juni 2019 bij de afdeling 

binnen zijn. Tevens hoort hierbij een kleine financiele onderbouwing en tegenprestatie met een artikel in 

Dinkelland visie. 

Pauze 

6. Competitie en wedstrijden 

• Helft competitie is verschoten. 

• Foutje in het competitie programma geslopen. Zoals de stand nu laat zien lijkt het opgelost, 

daarmee is competitie vervalsing voorkomen. Hertme & Soasel 3 en 4. 

• Door omstandigheden heeft Gunne 5 weer een nieuwe leider.  

• TKC Straatwedstrijd in Ootmarsum van 13 januari wordt verplaatst naar 10 februari. De jeugd 

heeft zijn persoonlijke  wedstrijden in Weerselo. 

7. Jeugd 
 

• Helft competitie is verschoten, laatste wedstrijd is op oud jaar. 

• Persoonlijke TKC straatwedstrijden worden op 13 en 27 januari gehouden. 

 

8. Rondvraag 

• NL doet subsidie aanvraag,  opbrengt 400 euro. Aanvraag kost max. 9 minuten + onderhouds 

activiteit op de baan. 
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• Zilveren kloot bestaat 100 jaar, selectiewedstrijd is de eerste zondag in juni en de wedstrijd  Dus 

geen jeugd plannen op de 1e zondag van september . De opzet is nu zoals het vroeger ook was. 

Verschillende verenigingen deelnemen aan de wedstrijd. Elke vereniging krijgt een startbewijs 

en mag meedoen aan de wedstrijd. Team van drie personen. Alle verenigingen krijgen een 

uitnodiging. 

• Op de TKC website kan het archief niet worden aangeklikt. Henk zal dit controleren. Wordt ook 

geen energie meer in gestoken om probleem op te lossen, omdat de nieuwe site er aan komt. Zijn 

er mensen die wat zoeken die kunnen Henk mailen, zodat hij het hun sturen kan. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 en wenst allen een fijne avond. 

 

Volgende bestuursvergadering TKC             : Dinsdag 5 Februari bij Van Olffen om 20:00  

Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 19 Februari bij Van Olffen om 20:00 

Jaarvergadering TKC                                    : Maandag 18 Maart bij van Olffen om 20:00 

Jaarvergadering NKB                                   : Maandag 8 April bij Kampkuiper om 20:00 

 


