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:
:

1.

TKC afgevaardigdenvergadering
Gunne, Nijstad, Oud Ootmarsum, Lattrop breklenkamp, HKV,
Soasel, Hertme / Brink
Cafe van Olffen, Weerselo
04/04/17
10/05/17
Arjan Flinkers

Opening

De vergadering wordt om 20:05 geopend. Brink is afwezig door Oud Ootmarsum;)

2.

Notulen

De Wilskracht staat niet in de aanwezig / afwezig z.k. boven aan de notulen. Goedgekeurd.

3.

Actielijst
#
23.2
48.1
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Wat
Voortgang website TKC/KTO/NKB
Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur
binnen de vereniging.
Teams competitie 2017-2018 inclusief leider
en zijn telefoonnummer, doorgeven aan
wedstrijdleider.
Teams TKC straatcompetitie 2017-2018
inclusief leider en zijn telefoonnummer
doorgeven aan wedstrijdleider.
Teams Landelijke straatcompetitie 20172018 inclusief leider, telefoonnummer en
mailadres, doorgeven aan secretaris.
Bestuurswijzigingen en afgevaardigden
doorgeven aan wedstrijdleider.
Reklames voor het nieuwe competitie boekje
doorgeven aan wedstrijdleider.
Optelling deelname tabel informatie brief NK
jeugd klopt niet.
Voorwoord competitieboekje 2017-2018 +
extra stuk toevoegen over het stokleggen in
de lengte richting.
Tweede penningmeester bevoegd maken.

Wie
Arjan
Lattrop

Wanneer
Wk04

Status
Bezig
Bezig

Alle
verenigingen

Wk24

Open

Alle
verenigingen

Wk24

Open

Alle
verenigingen

Wk24

Open

Alle
verenigingen
Alle
verenigingen
Frank

Wk24

Open

Wk24

Open

Wk24

Open

Koen/Henk

Wk30

Open

Michel

Wk24

Open
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4.

Mededelingen

Website
Afgelopen woensdag 31 maart, is er het eerste overleg geweest tussen de KTO, NKB en TKC om
gezamenlijk tot een nieuwe website te komen. Allereerst wordt nu inkaart gebracht hoe de procedure
bij de KTO loopt, waarna verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast wordt ook gekeken
welk content management systeem geschikt en hoe alle afdelingen gebruik kunnen maken van
dezelfde basis.
Enig zorg is uitgesproken over de onderhoudbaarheid van de website als deze in eigen beheer wordt
op gezet. Dit punt wordt meegenomen naar het overleg. Om eventueel het pakket bij een bedrijf neer
te leggen.
HKV/TKC Dames
Dames hebben de taken van Lucie verdeeld onder de overige bestuursleden en zullen dit jaar nog niet
overgaan.
Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur binnen de vereniging.
Lattrop heeft wel ideeen, alleen nog niet concreet. Het is wel belang dat Lattrop een kandidaat achter
de hand heeft, als HKV geen bestuurslid kan leveren.
Algemene ledenvergadering NKB: Maandag 10 April, organisatie KFIJ.

5.

Financien

Overdracht van de penningmeester is in volle gang. Een tweede penningmeester die als vervanger en
controllerend werkt is aangewezen. De voorzitter heeft deze taak op zich genomen.

Pauze
6.

Competitie en wedstrijden

LVC kampioen
De Brink wordt kampioen in de hoofdklasse van de LVC. De medailles worden door opgehaald en een
beker wordt geregeld.
NK
Alle verenigingen hebben een mail ontvangen om haar leden op te geven voor de NK. De opgave
dient voor Maandag 1 mei binnen te zijn bij de secretaris van de TKC. Als er meer personen zich
hebben opgeven, dan worden er selectiewedstrijden gehouden in Lattrop. Deze vinden plaats op
Maandag 8 mei.

Secretariaat algemeen:
Arjan Flinkers
De Esch 30
7597 MJ Saasveld
secr.tkc@gmail.com
Officieel statutair opgericht
21-03-1978

Zoals vorig jaar is afgesproken bij de ALV van de NKB, worden afdelingen gekort op het aantal
deelnemers als zij te weinig scheidsrechters leveren. Voor de TKC, geldt dat dit jaar 3 deelnemers
minder naar de NK mogen.
Stokleggen
Het reglement over het stokleggen wordt gewijzigd. Vanaf het aankomende seizoen, moet de stok in
de lengte richting gelegd worden ipv over dwars. Dit zal ook prominent in het nieuw TKC boekje
komen te staan.

7.

Jeugdzaken

NK
Na de persoonlijke straatwedstrijden wordt bekend gemaakt wie er na het NK mag. Op dit moment
heeft de TKC 1 joker.
De optelling in de deelname tabel iin de NK informatiebrief klopt niet. Frank gaat dit uitzoeken.
Baanwedstrijden
Bij de baanwedstrijden van de Gunne waren ongeregeldheden gespot. Bij het zetten werd de kloot
bovenhands gegooid en het stokleggen ging niet exact volgens de regels. Tijdens de wedstrijd was
een TKC bestuurslid aanwezig, maar de jeugdleiders hebben dit niet gemeld. Pas na enkele dagen
kwamen de ongeregeldheden aan het TKC bestuur kenbaar gemaakt.
Alle jeugdleiders hebben een verantwoordelijkheid om het direkt kenbaar te maken bij het TKC
bestuur, als deze aanwezig zijn!! Zodat er direkt voor een oplossing gezorgd kan worden. Nu moeten
de jongens die bovenhands hebben gegooid bij het zetten, bij de aankomende straatwedstrijden
opnieuw zetten.
Ook zal het stokleggen in de lengte richting duidelijk benadrukt worden in het nieuwe competitie
boekje (is aankomend seizoen officieel). Daarnaast zal het de organiserende vereniging de leiders
instrueren met het stokleggen.

8.

Rondvraag

Oud Ootmarsum: Kan bij de senioren competitie ook niet de laatste competitie wedstrijd per klasse op
een gemeenschappelijke baan worden afgewerkt?
Nijstad: Gaat de jeugd uit Reutum ook meedoen aan de TKC-KTO competitie? Frank geeft aan dat het
doel is om de jeugd competitie onder de vlag van de NKB te brengen.
Hertme: Geeft aan dat de regels bij de jeugd nog onduidelijk zijn bij de verenigingen. Frank geeft aan
dat hier aan gewerkt wordt door de jeugdcommissie.

9.

Sluiting

Volgende bestuursvergadering TKC
: Dinsdag 13 Juni bij Van Olffen om 20:00
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 27 Juni bij Van Olffen om 20:00

