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betreft
aanwezig / afwezig m.k.
/ afwezig z.k.
locatie
datum bespreking
datum notulen
van
1.

: TKC Bestuursvergadering
: Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Lattrop Breklenkamp,
Nijstad, Hertme, Gunne, Soasel, HKV
: Café van Olffen, Weerselo
: 20/02/18
: 20/02/18
: Arjan Flinkers

Opening

Voorzitter heet iedereen welkom en om 20:13 wordt de vergadering geopend.
2.

Notulen

Notulen van de vorige vergadering zijn goed gekeurd.
3.

Actielijst

# Wat
23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB
48.1 Inventarisatie invulling vacature TKC bestuur
binnen de vereniging.
40.1 Telefoonnummer wijzigen baancommissaris
Nijstad
40.2 Nieuwe baancommissaris doorgeven aan
wedstrijdleider, (Jeroen Schoemaker)
48.1 Inventarisatie regel van onbeperkt jeugdleden
in het eerste team van de landelijke
veldcompetitie, verruimen naar alle teams die
in deze competitie schieten.
08.1 Opgave TKC-Cup moet voor 19 maart binnen
zijn bij de wedstrijd secretaris.

Wie
Arjan
Lattrop

Wanneer
Status
Bezig
Wk04
Bezig

Henk

Wk47

Gesloten

Lattrop

Wk47

Gesloten

Alle
verenigingen

Wk06

Gesloten

Alle
verenigingen

Wk12

Open
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4.

Mededelingen

Onbeperkt aantal jeugdleden in LVC
Tijdens de afgevaardigdenvergadering is besloten om de regel die zorgt dat het eerste team
in LVC een onbeperkt aantal jeugdspelers mag hebben, ook aan te dragen bij het NKB voor
de overige teams die uitkomen in de LVC. Deze regel wijziging moet kenbaar gemaakt
worden bij de NKB, waarna in de NKB jaarvergadering hierover gestemd kan worden.
Motivatie hierachter is, om de jeugd te trainen op het hoogste niveau en blessures op te
vangen.
Website
Marcel heeft opzet gemaakt. Het wordt nu een aparte site waarin de standen verwerkt kunnen
worden. Deze site wordt nu verder ontwikkeld. Het doel is om voor het nieuwe seizoen 20182019, de site te gebruiken.
Invulling vacature TKC bestuur
Koen neemt nog contact op met een HKV lid, die misschien interesse heeft.
Afmelden leden
Bij veel afmeldingen wordt niet het NKB pasje ingeleverd en ook geen formulier ingevuld.
Hieronder de procedure voor het afmelden van NKB leden loopt als volgt:
1. Vul het leden NKB aanmeldingsformulier (ook bij afmeldingen) in wanneer een lid
afgemeld moet worden. Dit formulier staat op de NKB en TKC site.
2. Lever dit formulier met het bijbehorende NKB pas in bij de secretaris van de afdeling.
3. De secretaris van de afdeling controleert het formulier en NKB pas en levert het in bij
de NKB.
4. De NKB verwijderd het desbetreffende lid en maakt een nieuwe ledenlijst voor de
vereniging. Deze lijst wordt verzonden naar de secretaris van de afdeling.
5. De secretaris van de afdeling bewaart de lijst en stuurt een exemplaar naar de
secretaris van de desbetreffende vereniging.
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Agenda Jaarvergadering TKC
Hieronder de agendapunten die zijn besproken en vastgelegd voor de TKC jaarvergadering.
◦ Opening
◦

Notulen jaarvergadering 2017

◦

Jaarverslag secretaris

◦

Jaarverslag penningmeester

◦

5.

▪

Vaststellen jaarrekening 2017

▪

Vaststellen begroting 2018

▪

Contributieverhoging

Kascommissie
▪

Verslag kascommissie 2017

▪

Benoeming Kascommissie 2017

◦

Pauze

◦

Mededelingen

◦

Bestuursverkiezing
▪

Aftredend en niet herkiesbaar :

Henk Lohuis

▪

Aftredend en herkiesbaar voor drie jaar:

Koen Stevelink

▪

Nieuwe bestuurs kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de
jaarvergadering melden bij het bestuur.

◦

Trekking TKC-cup 2018

◦

Rondvraag

◦

Sluiting

Financien

Facturen
De drie facturen van de Gunne zijn nog niet betaald.
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Jeugdsubsidie
De TKC stelt 300 euro beschikbaar voor jeugd projecten voor het werven van nieuwe leden.
De verenigingen kunnen tot en met 1 juni een plan indienen. Deze moet wel financieel
onderbouwd worden. De secretaris krijgt bericht over deze subsidie, zodat de vereniging hier
mee aan de slag kunnen.
Kascontrole
Gunne en de Brink leveren de personen voor de kascontrole.
Pauze
6.

Competitie en wedstrijden

Competitie
Twee wedstrijden zijn tot op heden afgelast, waarschijnlijk wordt 2 e paasdag geen competitie
i.v.m. persoonlijke wedstrijden bij de KTO.
TKC straatwedstrijden
4 maart TKC straatwedstrijd bij de Nijstad en de finale is op 25 maart in Agelo.
De laatste straatwedstrijd in Lattrop was een straat zeer glad. De organisatie is rond gegaan,
maar is het niet opgevallen. Het is lastig om hierop te anticiperen.
TKC cup
Opgave TKC cup moet voor de jaarvergadering bekend zijn bij de wedstrijdleider.
Persoonlijke straatwedstrijden TKC
Dit jaar worden de wedstrijden georganiseerd door Hertme.
7.

Jeugdzaken


Junioren competitie wordt onder de vlag van de NKB gebracht, zodat het toegankelijk
is voor verschillende afdelingen.



De persoonlijke straatwedstrijden zijn goed verlopen, de prijsuitreiking was bij Café van
Olffen en niet in het clubgebouw van de Gunne in verband met de kou. De koffie en
ranja tijdens de prijsuitreiking is beschikbaar gesteld door de TKC.



In maart worden twee junioren zondagen achter elkaar en wel op 4 maart en 11 maart.
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8.

Rondvraag

Oud Ootmarsum: Bij Ootmarsum stopt het gehele eerste dames team met reden dat de
dames competitie niet uitdagend genoeg en niet meer te combineren valt met andere
werkzaamheden. De vergrijzing is groot en het leeftijdsverschil ook.
Brink: Kan de competitie ook niet in de lente, zomer en herfst verschoten worden? De banen
zijn dan in uitstekende conditie. Dit is al eerder geopperd, maar is hier veel animo voor?
Tijdens vergadering wordt hier over gediscussieerd maar geeft geen uitsluitsel.
9.

Sluiting

Om 21:12 wordt de vergadering gesloten door de voorzitter.
Afdelingsraad
: Maandag 12 Maart
Jaarvergadering TKC
: Maandag 26 Maart bij Van Olffen om 20:00
Volgende bestuursvergadering TKC : Dinsdag 3 April bij Van Olffen om 20:00
Jaarvergadering NKB
: Maandag 9 April bij Kampkuiper om 20:00
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 17 April bij Van Olffen om 20:00

