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betreft
aanwezig / afwezig
locatie
datum bespreking
datum notulen
van

1.

: TKC Bestuursvergadering
: Henk, Koen, Michel, Frank, Kevin, Thomas, Michiel, Joop, Elsbeth,
Ina en Arjan / Rudy
: Café van Olffen, Weerselo
: 02/04/19
: 02/04/19
: Arjan Flinkers

Opening

De voorzitter opent om 20:10 de vergadering en heet iedereen harte welkom.

2.

Notulen

-

3.

Actielijst

# Wat
23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB
08.1 Straten TKC cup en persoonlijke straatwedstrijden
doorgeven aan wedstrijdleider
14.1 Mail naar alle verenigingen dat de dames
(gemengde teams) mee mogen doen met de heren
competitie .
14.2 Mail naar alle verenigingen met de vraag of het
aantal teams gelijk blijft (klasse indeling).
14.3 Aanleveren nieuwe team indeling competitie +
advertenties TKC boekje

Wie

Wanneer Status
Arjan
Bezig
Oud Ootmarsum en Week 14 Gesloten
HKV
Henk/Thomas/Kevin Week 22 Open

Henk/Thomas/Kevin Week 16 Open
Alle verenigingen

Week 22 Open

4. Mededelingen
TKC jaavergadering
Tijdens de TKC jaarvergadering (ALV) kwam de vraag waarom iedereen moest stemmen voor de
bestuursleden. In de statuten van de TKC bij de KVK is vastgelegd, dat het bestuur minimaal uit drie
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bestuursleden moet bestaan. De bestuursleden dienen benoemd te worden op de ledenvergadering. De
benoeming cq. stemming heeft een bindend karakter. Hier wordt niet van afgeweken.
Dames competitie
De dames van het TKC bestuur zijn ook aanwezig en de volgende punten worden besproken ten aanzien
van de competitie:
• De dames hebben er geen problemen mee als de dames met de heren competitie mee schieten.
Dames die hier gebruik van maken mogen ook blijven meedoen aan de dames competitie.
• Bij de komende competitie indeling mogen de verenigingen gemengde teams opgeven. De dames
worden vast ingedeeld in een gemengd team.
• De dames competitie blijft op dinsdagavond. De dames mogen aan beide competities deelnemen.
TKC dames bestuur
Na het aftreden van Tineke en Truus bestaat het huidige dames bestuur alleen nog uit Elsbeth en Ina. Als
er geen invulling gegeven wordt aan de openstaande functies, dan kan het dames bestuur niet jaren lang
zo verder functioneren. De mogelijkheid die besproken is, dat het dames bestuur op gaat in het TKC
bestuur. Er zal dan een dames commissie ontstaan, die de werkzaamheden uitvoert. De
gemeenschappelijke taken van het dames bestuur worden ondergebracht bij het TKC bestuur. Het TKC
bestuur wordt uitgebreid met 1 dame, die de commissie zal aansturen. Het huidige dames bestuur gaat
dit idee voorleggen aan haar leden.
Wedstrijdformulieren
Wedstrijdformulieren worden niet meer verplicht gesteld, alleen bij protest dient er een formulier
getekend worden.
Taakverdeling bestuur TKC
De taken van Henk worden verdeeld onder het bestuur:
• Frank, doet het overleg met de KTO over de competitie indeling.
• Thomas & Kevin, nemen de overige wedstrijdzaken van Henk over.

5. Financien
Pauze
6. Competitie en wedstrijden
•

De prijsuitreiking van de persoonlijke baanwedstrijden bij Wilskracht is bij Max of op de baan.
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•

Tijdens de straatcompetitie mag je wisselen. In het ronde regelement wordt verwezen naar het
competitie regelement, waar instaat dat er gewisseld mag worden.

7. Jeugd
•
•

Zondag 7 april, persoonlijke baanwedstrijden in Hertme (Michel regelt een vervanger voor de
prijsuitreiking), Soasel (Koen) en Oud Ootmarsum (Rudy, Frank, Arjan)
Zondag 5 mei, optie voor de persoonlijke straatwedstrijden bij de Gunne. Prijsuitreiking vindt
plaats in het clubgebouw.

8. Rondvraag
•

...

9. Sluiting
De voorzitter sluit de allerlaatste afgevaardigdenvergadering om 21:15 en wenst allen een fijne avond.
Jaarvergadering NKB
Bestuursvergadering TKC

: Maandag 8 April bij Kampkuiper om 20:00
: Dinsdag 4 Juni bij van Olffen om 20:00

