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betreft : TKC Afgevaardigdenvergadering 

aanwezig / afwezig m.k. / 

afwezig z.k.  

:  Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Lattrop Breklenkamp, Nijstad / 

Hertme, Gunne / Soasel, HKV   

locatie : Cafe van Olffen, Weerselo 

datum bespreking : 28/11/17 

datum notulen : 28/11/17 

van : Arjan Flinkers 

 

1. Opening 

Interim voorzitter (Henk) heet iedereen welkom en om 20:05 wordt de vergadering geopend. 

2. Notulen 

Notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB Arjan - Bezig 

48.1 Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur 

binnen de vereniging. 

Lattrop Wk04 Bezig 

40.1 Telefoonnummer wijzigen baancommissaris 

Nijstad 

Henk Wk47 Gesloten 

40.2 Nieuwe baancommissaris doorgeven aan 

wedstrijdleider 

Lattrop Wk47 Open 

48.1 Inventarisatie regel van onbeperkt jeugdleden in 

het eerste team van de landelijke veldcompetitie, 

verruimen naar alle teams die in deze competitie 

schieten.  

Alle 

verenigingen 

Wk06 Open 

 

4. Mededelingen 
Website 

Even stil gelegen, maar wordt weer opgepakt. 
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Invulling vacature TKC bestuur 

– 

 

Afdelingsraad 

 Secretaris wijziging moet ook doorgegeven worden aan het NKB; 

 Opkomst van categorie 9 (70+) op het NK viel tegen, 5 heren & 3 vrouwen; 

 Afdelingsraad is op Maandag 12 maart; 

 ALV is op Maandag 9 april bij de Kampkuiper in Harbrinkhoek; 

 Voor de scheidsrechters cursus moet je je persoonlijk aanmelden bij de NKB. Dan gaat de NKB 

bij genoeg animo de cursus inplannen. 

 Communicatie NKB->Afdelingen->Verenigingen->Leden. Niet alle info van de NKB wordt 

verspreid van de afdelingen naar de verenigingen. 

 

Jeugdsubsidie 

De jeugdsubsidie pot van de NKB waar de Brink op uit was, is niet voor lokaal gebruik. De pot is 

bestemd om de klootschietsport voor de jeugd op regionaal/landelijk te promoten. In deze pot zit ca. 

10k. Jaren geleden was er wel een subsidie pot voor verenigingen, maar dit is nu verschoven naar de 

afdelingen. De TKC krijgt ieder jaar van de NKB jeugdsubsidie naar ratio van het aantal jeugdleden. 

De TKC gaat kijken hoe de jeugdsubsidie kan bijdragen aan het stimuleren van jeugd bij de 

verschillende verenigingen. Hierop komen we volgend jaar terug. 

         

5. Financiën 
Facturen 

Twee derde van de facturen van de advertenties zijn betaald. 

 

Pauze 
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6. Competitie en wedstrijden 
Aflasten wedstrijden 

Om onduidelijkheid te voorkomen moet de baancommissarissen dit ook duidelijk in de app vermelden 

dat de baan niet geschikt is om op te schieten!! 

 

Baancommissaris 

Lattrop heeft nog geen baancommissaris, bij afgelastingen is er dan onduidelijkheid omdat er geen 

aanspreekpunt is. Daarom is het belangrijk om een contact persoon te hebben. Afgesproken is dat dit 

voor nu de voorzitter van Lattrop is totdat er een nieuwe baancommissaris is toegewezen. 

 

Bekers 

De bekers van de laatste persoonlijke wedstrijden waren zeer groot. Doordat ze zo groot waren is 

uitgezocht wat de bekers gekost hebben. Dit was een aanzienlijk bedrag. Hierna is besloten om een lijst 

te maken van alle bekers die nodig zijn met de maximum prijs van de beker. 

 

NK 

Organisatie NK moet tijdig gestart worden i.v.m. vergunningen. De organiserende vereniging moet 

weten dat het terecht kan bij de NKB/BWC, ook voor hulp bij de vergunningen en de vergoeding. De 

vergoeding is 700 euro, maar mocht de organisatie van het NK meer kosten dan moet dit gemeld 

worden bij de NKB. 

 

Wedstrijdzondag 04-02-2018 

De carnavalsoptocht in Albergen start dit jaar om 12:00, hierdoor komen enkele verenigingen in de 

problemen omdat vele naar de optocht gaan. De vraag is om deze wedstrijd af te lasten, mits er nog 

geen afgelastingen zijn geweest. De verenigingen hebben aangegeven dit niet te willen en dat de 

desbetreffende teams het onderling moeten regelen. 

 

7. Jeugdzaken 
Competitie 

Lattrop heeft onrechtmatig gehandeld, door een schutter uit C in D mee te laten schieten. Hierdoor zijn 

de punten naar de Brink gegaan. Het doorschuif principe dat dit jaar regel is in de jeugdcompetitie 

blijkt niet te werken. De JC project groep gaat dit oppakken om te kijken of deze regel aangepast kan 
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worden. Als teams onderling contact met elkaar zoeken kan het ook opgelost worden door 4 tegen 4 te 

schieten.  

 

Wijziging afgevaardigden 

Nieuwe jeugdafgevaardigden voor Soasel, dit is nu Werner Gijsbers. Deze wijziging staat op de TKC 

website. 

8. Rondvraag 
Lattrop: Wil de regel die vorig jaar is ingevoerd, dat in het eerste team van de vereniging meerdere 

jeugdspelers mogen uitkomen verruimen voor alle teams die mee doen in de landelijke veldcompetitie.        

Zie actielijst. 

9. Sluiting 

Volgende bestuursvergadering TKC             : Dinsdag 6 Februari bij Van Olffen om 20:00  

Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 20  Februari bij Van Olffen om 20:00  

Jaarvergadering TKC   : Maandag 26 Maart bij Van Olffen om 20:00 

               


