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betreft : TKC Bestuursvergadering 

aanwezig / afwezig :  Michel, Kevin, Frank, Mark, Arjan, Thomas, Rudy,Joop en Koen 

locatie : Café van Olffen, Weerselo 

datum bespreking : 26/11/19 

datum notulen : 26/11/19 

van : Arjan Flinkers 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:11 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 

28.1 Motivatie in mail naar KTO en NKB voor een extra LVC 

klasse, competitie 2020-2021 

Koen Week 48 Gesloten 

37.1 Contact op nemen met de dames TKC, hoe ze verder gaan Arjan Week 48 Gesloten 

48.1 Voorstel NKB doormailen naar NKB en BWC Arjan Week 4 Open 

48.2 Bekers 2020 regelen Michel, 

Frank en 

Elsbeth 

Week 4 Open 

48.3 Bestuursfees organiseren Koen Week 12 Open 

48.4 Standen in excel bestand corrigeren, deze staan door elkaar. Kevin en 

Thomas 

Week 4 Open 

 

  



 

                                                                                          Secretariaat algemeen: 
 

                                                                                          Arjan Flinkers 

                                                                                          Harseveldweg 4 

                                                                                          7634 PH Tilligte 

                                                                                          secr.tkc@gmail.com 
 

   Officieel statutair opgericht 
            21-03-197 

4. Mededelingen 
Website 

Op dit moment wordt er contact gelegd met verschillende bedrijven om te kijken of ze ons kunnen 

helpen. Begin december is er weer een bijeenkomst om de resultaten te bespreken, van deze actie te 

bespreken. 

 

Motivatie extra klasse LVC 

Koen heeft met Huub gesproken, om een extra LVC klasse toe te voegen. Huub was positief en gaf aan 

dat het verzoek via de NKB moet lopen. Tijdens de vergadering is na voren gekomen dat het voor de 

bestaande TKC en KTO competitie handig is als twee extra klassen erbij komen. Dit betekent dat de 

gehele eerste klasse TKC en KTO overgaan.  

 

Dames TKC 

Er is contact geweest met Elsbeth, voorzitter/secretaris/penningmeester Dames TKC. Zij heeft 

aangegeven dat ze op de aankomende jaarvergadering een stemming wil houden over het voorbestaan 

van de Dames TKC en of er een samenwerken komt met de heren. 

 

Hieronder de punten die in de afdelingsraad naar voren zijn gekomen, onder leiding van de nieuwe 

voorzitter: 

 

VOG 

Het VOG (Verklaring omtrent gedrag) is een hot item binnen het NOC&NSF en bondsbestuur. Het 

bondsbestuur vraagt voor alle bestuursleden een VOG aan. De wens is dat alle verenigingen  

uiteindelijk een VOG aanvragen voor alle nieuwe jeugdleiders en bestuurders. Het bondsbestuur is nu 

bezig met het uitwerken van het VOG en zal met een aanbeveling en werkwijze komen de afdelingen 

en verenigingen kunnen overnemen. 

 

NKB cup 

De opzet van de huidige NKB cup is besproken. De vraag aan de afdelingen was hoe de NKB cup 

aantrekkelijk kunnen houden.  

 

De TKC heeft een sterke voorkeur voor 1 NKB cup veld en dat is de opzet met 8 personen. Daarnaast 

een NKB cup voor 4 personen op straat en de NKB cup voor 4 personen veld laten vervallen. Dit 

voorstel wordt doorgegeven aan de NKB en BWC. 
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5. Financien 

 Jeugdsubsidie NKB is binnen. 

 Bekers voor 2020 moeten geregeld worden. Op zaterdag 14 december worden de bekers 

uitgezocht. Elsbeth moet hier bericht van krijgen. 

Pauze 

6. Competitie en wedstrijden 

 De uitslagen in het excel bestand staan soms door elkaar, maar in de pdf staan de standen wel 

correct! Wordt opgepakt. 

 

7. Jeugd 

 Geen nieuws. 

8. Rondvraag 

 Joop: De jeugd doet het heel goed in de champions tour. 

 Michel: Bestuursfeest is de afgelopen twee jaar niet meer georganiseerd. Koen gaat dit 

oppakken en zal in het voorjaar iets inplannen. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:12 en wenst allen een fijne avond. 

 

Bestuursvergadering TKC                      : Dinsdag 21 Januari bij van Olffen om 20:00 

Jaarvergadering TKC                             : Maandag 16 Maart bij van Olffen om 20:00 

Jaarvergadering NKB                            : Maandag 6 April bij het Landhuis in Oldenzaal om 20:00 


