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afwezig z.k. 

:  Brink, Gunne, Nijstad, HKV, Oud Ootmarsum / Lattrop 
breklenkamp / Hertme, Soasel. 

locatie : Cafe van Olffen, Weerselo 
datum bespreking : 21/06/16 
datum notulen : 05/07/16 
van : Arjan Flinkers 

 

1.Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 en heet iedereen welkom. Opvallend is dat Hertme 
voor de tweede keer zonder kennisgeving afwezig is. 
 

2.Notulen 

Notulen zijn goed gekeurd. 
 

3.Actielijst 

 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Inventarisatie website TKC (verenigingen 
schrijven/ Gerrit benaderen) 

Arjan Wk36  

25.2 Animo polsen binnen de vereniging voor de 
TKC veteranen en duo wedstrijden. 

Alle 
afgevaardigden 

Wk36  

25.2 Teamindeling competitie 2016-2017 
doorgeven aan wedstrijdleider. 

Wilskracht Wk27  

25.2 Teamindeling straatcompetitie doorgeven 
aan wedstrijdleider. 

Wilskracht en 
Lattrop 
Breklenkamp 

Wk27  

25.2 Bestuurswijziging doorgeven aan TKC Lattrop 
Breklenkamp 

Wk27  

25.2 Prijs en prijsuitreiking kampioen NKB-KTO  Koen Wk36  

 
 

4.Mededelingen 

 
Website 
Vanuit het TKC bestuur is geopperd om de website aan te passen zodat de uitslagen van de 
competitie ingevuld kunnen worden door de verenigingen. Waarna automatisch de actuele 
competitie stand wordt weergegeven. Dit gebeurt al bij de KTO. Het idee is goed ontvangen. 
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Daarnaast zijn er nog meer ideeen besproken hoe de website er uit moet komen te zien of wat moet 
blijven. En wie de TKC kan helpen met de inventarisatie of bouwen hiervan. Arjan heeft de actie 
gekregen om het proces te starten en rond te vragen binnen de verenigingen om mee te 
denken/helpen aan de nieuwe website. 
 
Digitaliseren 
Tijdens de discussie van de website, kwam ook de vraag om de competitie boekjes te digitaliseren of 
een tussen oplossing hierin. Zodat de verenigingen een aantal boekjes kunnen bestellen bij de TKC. 
De tussen oplossing levert naar verwachting niet de besparing door de kleine oplage. Nu is het zo dat 
de drukkosten geheel worden gedekt door de inkomsten uit de advertenties. Besloten is om nu de 
boekjes te laten drukken en een digitaal exemplaar aan te bieden op de website.  

 

5.Competitie en wedstrijden 

 
TKC persoonlijke straatwedstrijden 
De afgelopen wedstrijd bij de Brink was goed georganiseerd en leverde veel positieve respons op. 
Hier kwam naar voren dat het misschien een goed idee is om de persoonlijke wedstrijden en RABO 
cup finale van de TKC te rouleren over de verschillende verenigingen. Zodat elke vereniging de 
organisatie van de wedstrijden een keer op zich neemt. De organiserende vereniging regelt twee 
straten van ca. 900m en een lokatie voor de prijsuitreiking. Deze lokatie moet geschikt zijn voor een 
groot aantal klootschieters (ca. 80 to 100 personen). 
 
Het idee is aangenomen om eerst de TKC straatwedstrijd en RABO cup finale, de komende jaren te  
rouleren over de verenigingen. Dit gaat op alfabetische volgorde. De verenigingen die niet instaat zijn 
deze wedstrijden te organiseren moeten dit tijdig aangeven. 
 

Jaar 
Organisatie 

Persoonlijke straatwedstrijden RABO cup finale 

2016 Brink - 

2017 Gunne Brink 

2018 Hertme Gunne 

2019 H.K.V. Hertme 

2020 Lattrop Breklenkamp H.K.V. 

2021 Nijstad Lattrop Breklenkamp 

2022 Oud Ootmarsum Nijstad 

2023 Soasel Oud Ootmarsum 

2024 Wilskracht Soasel 

2025 Brink Wilskracht 

2026 Gunne Brink 

 
Stok in de lengte richting 
De jeugd gaat tijdens de wedstrijden de stok in de lengte richting plaatsen. Hier is ook over gesproken 
dit te doen voor de senioren, daarom is besloten om de aankomende competitie de keuze te laten aan 
de teams hoe zij stok leggen, zeg maar een proef periode om het uit te proberen. De teams kunnen 
onderling afstemmen op welke manier ze de stokleggen.  In de TKC jaarvergadering zal dan gestemd 
worden of  de stok in de lengte richting te standaard wordt. 
 
TKC wedstijden: Veteranen / Duo wedstrijden 
De opkomst voor de veteranen en duo wedstrijden was dit jaar zeer minimaal. Ondanks dat er voor de 
veteranen wedstrijd nog een extra leeftijds klasse is toegevoegd. Er is gesproken of de TKC deze 
wedstrijden nog moeten houden of dat deze kunnen vervallen. De afgevaardigden nemen dit mee 
naar de vereniging om te polsen of hier nog animo voor is. 
 
Competitie 2016-2017 
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De nieuwe competitie indeling (concept) van de senioren is doorgesproken, alleen heeft Henk nog 
geen teamindeling ontvangen van de Wilskracht en Lattrop Breklenkamp.  
 
Kampioen NKB-KTO 
Dit jaar is Hertme kampioen geworden in de overgangsklasse. Wat opgevallen is dat de KTO geen 
beker regelt en alleen maar een paar medailles, die weer opgehaald moeten worden. Alleen de 
kampioen van de ereklasse krijgt een schaal, deze schaal wordt uitgereikt op de baan zelf. Vanuit de 
TKC vinden wij de erg minimaal en hebben daarom een beker voor Hertme geregeld en uitgereikt 
tijdens de persoonlijke baan en zet wedstrijden van de TKC. Koen zal de KTO hierop aan spreken.  
 
De competitie start op 28-08-2016. 
 
Baanreglement 
Het baanreglement van Soasel en Brink is ontvangen en zal in het nieuwe competitieboekje worden 
geplaatst.  
 
 

6.Jeugdzaken 

 
Competitie 2016-2017 
Op 5 juli wordt de junioren competitie besproken in de jeugd opstelling vergadering.  
 
Het idee wat door de TKC is geopperd om de persoonlijke straatwedstrijden in januari en februari af te 
werken is aangenomen.  
 

7.Rondvraag 

Met HKV is besproken dat zij een nieuw TKC bestuurslid leveren. Als zij hieraan niet kunnen voldoen, 
dan worden ze uitgesloten van competitie deelname totdat zij een TKC bestuurslid hebben geleverd. 
Deze vacature mag ook ingevuld worden door iemand die niet actief de sport beoefend, maar moet 
wel lid zijn van de vereniging. 
 

8.Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng en wenst iedereen een wel thuis. De 
vergadering wordt om 21:30 gesloten. 
 
 
Volgende bestuursvergadering TKC            : Dinsdag 13 September bij Van Olffen om 20:00 
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 20 September bij Van Olffen om 20:00  
 
 


