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            21-03-1978 

 

betreft : TKC Afgevaardigdenvergadering 

aanwezig / afwezig m.k. :  Brink, Oud Ootmarsum, Hertme, Gunne, Lattrop Breklenkamp, 

Soasel, HKV / Wilskracht / Nijstad 

 

locatie : Café van Olffen, Weerselo 

datum bespreking : 19/02/18 

datum notulen : 19/02/18 

van : Arjan Flinkers 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:08 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 

08.1 Straten TKC cup en persoonlijke straatwedstrijden 

doorgeven aan wedstrijdleider 

Oud Ootmarsum 

en HKV 

Week 14  

 

4. Mededelingen 
Website – automatisch standen verwerken 

Er is contact geweest met Marcel over de voortgang van de website. Het grootste euvel is gebrek aan tijd 

om hier echt stappen in te maken. De inspanning van Marcel heeft geleid tot een test site waar wat standen 

ingevuld kunnen worden, maar is nog lang niet klaar. Marcel gaat de huidige voortgang bespreken bij de 

NKB en om te kijken of we een derde partij kunnen inschakelen om ons te helpen. 

 

Dames competitie 
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Er waren nog vragen of dames mochten meedoen aan de heren competitie. Een paar jaar geleden is in de 

afgevaardigden vergadering ingestemd dat dames mee mogen doen aan de heren competitie. Het ging 

toen  om maximaal 2 dames per vereniging, om de dames competitie niet uit te hollen.  

 

De verenigingen geven aan dat de meisjes, die naar de senioren gaan niet willen schieten in de huidige 

dames competitie. Oplossing kunnen gemengde teams of dames teams zijn die in de herencompetitie 

mee doen. De oplossing van de vergrijzing en toekomst van de dames competitie zal bij de dames zelf 

vandaan moeten komen.  

 

Zilveren kloot 

De wedstrijd vindt plaats op de 1e zondag van september op de Haarlerheide baan in Reutum,  deze datum 

graag vrij houden!! 

 

Jaarvergadering 

Hieronder de agendapunten die zijn besproken en vastgelegd voor de TKC jaarvergadering. 

 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 2018 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Jaarverslag penningmeester 

 4.1 Vaststellen jaarrekening 2018 

 4.2 Vaststellen begroting 2019 

 4.3 Contributieverhoging 

5. Kascommissie 

 5.1 Verslag kascommissie 2018 

 5.2 Benoeming Kascommissie 2019 

6. Pauze 

7. Mededelingen 

8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar voor een jaar :  Arjan Flinkers (Gunne) 

Aftredend en herkiesbaar voor drie jaar :  Frank Groeneveld (Brink) 

 

Kandidaat bestuurslid   :  Thomas Bosch (Soasel) 

Kandidaat bestuurslid   : Rudy Groeneveld (Oud Ootmarsum) 

Kandidaat bestuurslid   :  Joop Bruns (HKV) 

Kandidaat bestuurslid   : Kevin Weiden (Nijstad) 

Kandidaat bestuurslid   : Mark Muntel (Lattrop -Breklenkamp) 
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Nieuwe bestuurs kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de jaarvergadering melden 

bij het bestuur. 

9. Trekking TKC-cup 2019 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

5. Financiën 

• Presentiegeld gaat eraf; 

• Gunne gaat een vervanger regelen voor de kascontrole. 

Pauze 

6. Competitie en wedstrijden 

• 2x senioren & 3x junioren competitie wedstrijden zijn afgelast. 

• Senioren wedstrijden, 2x inhaalwedstrijden. 

• Organisatie TKC wedstrijden is in handen van de volgende verenigingen: 

◦ Wilskracht: Persoonlijke baan en zet wedstrijden 

◦ HKV: Persoonlijke straatwedstrijden 

◦ Oud Ootmarsum: TKC cup 

• Als HKV niet de mogelijkheid heeft om de persoonlijke straatwedstrijd te organiseren, moeten 

ze dit tijdig aangeven. Wanneer HKV het niet lukt, dan zal Lattrop de wedstrijd organiseren. 

• Aankomende zondag straatwedstrijd Oud Ootmarsum; 

• 3 maart Carnaval,  geen competitie!! 

• Beslissingswedstrijden LVC KTO  zijn dit jaar bij de Gunne. 

7. Jeugd 
 

• Zondag 5 mei, optie voor de persoonlijke jeugdwedstrijden 
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8. Rondvraag 

• ... 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de allerlaatste afgevaardigdenvergadering om 20:45 en wenst allen een fijne avond.  

 

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

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

 


