
 
          Secretariaat algemeen: 
         

           Arjan Flinkers 

                     De Esch 30 

                                                                                          7597 MJ Saasveld 

                                                                                          secr.tkc@gmail.com                                                          
 

   Officieel statutair opgericht                          
            21-03-1978 

 

betreft : TKC Afgevaardigden-vergadering 
aanwezig / afwezig m.k. 
/ afwezig z.k.  

:  Brink, Oud Ootmarsum, Wilskracht, Nijstad, Hertme, Gunne, 
HKV / Lattrop Breklenkamp / Soasel 

locatie : Café van Olffen, Weerselo 
datum bespreking : 17/04/18 
datum notulen : 17/04/18 
van : Arjan Flinkers 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:07 de vergadering en heet iedereen harte welkom. 

2. Notulen 

Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Opmerking over de pasjes: de pasjes 
dienen alleen ingeleverd te worden als dit kan. Bij overlijden wordt altijd een uitzondering 
gemaakt. 

De adressen in de ledenlijsten zijn niet up to date. Vanuit de TKC wordt gevraagd aan de 
NKB hoe hiermee om te gaan en worden de wijzigingen wel doorgevoerd? Als dit zo is, zal de 
TKC vragen de verenigingen de ledenlijsten controleren en de wijzigingen door te geven aan 
het secretariaat. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB Arjan - Bezig 

16.1 Adressen in NKB ledenlijsten updaten? Arjan Wk 23 Open 

16.2 Voorstel nieuwe bestuurs indeling TKC 
bespreken. 

Alle 
verenigingen 

Wk 23 Open 

16.3 Teamindeling competitie 2018-2019 
doorgeven. 

Alle 
verenigingen 

Wk 23 Open 
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4. Mededelingen 

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Nog geen actie. NKB komt met een voorstel die door de verenigingen overgenomen kan 
worden. Wordt vervolgd. 
 
Voorstel bestuurswijziging TKC 
Een idee dat geopperd is om het TKC bestuur op te delen in dagelijks bestuur en twee 
commissies.  Twee commissies zijn voor de junioren en wedstrijden. Zeg maar de taken van 
Frank en Henk worden hierin ondergebracht en verdeeld. In deze opzet zal elke vereniging, 
altijd iemand moeten leveren voor het dagelijks bestuur of voor een van de commissies.  
 
Verdeling 
Hieronder een voorbeeld, hoe de verdeling eruit kan zien. In de lijst zijn alleen de namen 
ingevuld die nu in het TKC bestuur zitten, met uitzondering van Henk. Ook wordt een 
uitzondering gemaakt voor de vereniging die een persoon beschikbaar stelt voor het 
bondsbestuur. Deze persoon is vrijgesteld van TKC taken, maar zal wel bij de 
bestuursvergadering aanwezig zijn om de lijntjes kort te houden tussen de NKB, TKC en 
verenigingen. 
 
 

TKC Taak Naam Vereniging 

Dagelijks bestuur Voorzitter Koen Wilskracht 

 Secretaris Arjan Gunne 

 Penningmeester Michel Hertme 

Wedstrijd commissie Lid 1  Nijstad 

 Lid 2   HKV 

 Lid 3  Soasel 

Junioren commissie Lid 1 Frank Brink 

 Lid 2  Oud Ootmarsum 

Bondsbestuur Bestuurslid  Lattrop Breklenkamp 

De gearceerde verenigingen moeten nog een persoon leveren voor het TKC bestuur. Ze zijn 
willekeurig bij een taak neergezet. 
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Vergaderingen 
Op dit moment wordt ieder jaar 5 afgevaardigden en 5 bestuursvergaderingen gehouden, 
naast de jaarvergadering. Het bestuur is altijd aanwezig. Door de nieuwe opzet, zijn de 
afgevaardigdenvergaderingen niet meer nodig, omdat iedere vereniging vertegenwoordigd is 
in het bestuur of commissie. Zij zijn allemaal aanwezig op een bestuursvergadering. De 
bestuursvergadering wordt een soort afgevaardigdenvergadering. Hierdoor zullen er maar 4 
vergaderingen per jaar plaats vinden. 
 
Commissies 
De commissies worden geacht zelfstandig te opereren. Door zelf de taken te verdelen en 
deze uit te voeren.  
 
Aftreden 
Als een TKC bestuurslid aftreedt, zal de vereniging van het aftredende bestuurslid zelf voor 
een vervanger moeten zorgen. 
 
Scheidsrechtercursus 
 Deze punten worden meegenomen naar de NKB: 

 De huidige scheidsrechters cursus is te overdreven, reglement van de WK is overbodig. 
Waarom moet dit reglement  meegenomen worden, als het WK een keer in de 20 jaar 
is. Kan het reglement van het WK niet doormiddel van een briefing ter kennis worden 
genomen voor de scheidrechters die ook het WK gaan leiden. 

 Is het ook mogelijk om spelers die genoeg kennis hebben van de klootschietsport de 
scheidsrechters cursus in verkorte vorm aan te bieden in bv een middag? 

 Ook de communicatie vanuit de scheidsrechterscommissie naar de scheidrechters 
verloopt stroef. 

 

5. Financiën 

 De verenigingen kunnen de aanvragen voor de jeugdsubsidie tot 1 juni inleveren bij 

het secretariaat. 

 Gunne dient nog twee facturen voor de advertenties te betalen. 

Pauze  
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6. Competitie en wedstrijden 

Competitie 
De beslissingswedstrijden gelden voor de teams die gelijk zijn geëindigd in de competitie en 
wordt op zondag 27 mei gehouden. De baan wordt nog bekend gemaakt. 
 
TKC baanwedstrijden 
Op dit moment is er geen draaiboek voor de TKC baanwedstrijden, Henk zal een opzet 
maken voor het draaiboek. Deze wordt aangevuld en komt op de website te staan. Op 
zondag 13 mei worden de TKC baanwedstrijden georganiseerd op de Soasel baan. 
 
Competitie 2018-2019 
De nieuwe teamindelingen en/of als het aantal teams per vereniging wijzigt, graag doorgeven 
voor 1 juni aan Henk i.v.m. met de nieuwe competitie indeling. Als er bestuurs, afgevaardigde, 
of baan commissaris per vereniging wijzigingen zijn dit alles graag voor 24 juni doorgeven 
aan Henk. Ook dan graag de advertenties aanleveren. 
 
Agenda TKC wedstrijden 
22 april TKC Jeugdbaanwedstrijden 
Soasel – Koen 
Oud Ootmarsum – Frank 
Gunne – Michel 
 
13 mei, TKC Baanwedstrijden Soasel 
Arjan en Michel 
 
11 juni, TKC veteranenwedstrijd 
Frank en Henk 
 
13 juni, TKC Cup Finale Nijstad 
Henk en ?? 
 
17 juni , TKC Straatwedstrijden Hertme 
Henk en Michel 
 
15 juli, TKC duo wedstrijden Lattrop 
Truus en Piet 
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7. Jeugdzaken 

Jeugdwedstrijden 
Op alle banen waar de jeugdwedstrijden zijn is een lid van het TKC bestuur aanwezig. De 
scheidsrechters moeten een korte briefing krijgen over het stokleggen. Tijdens de TKC 
wedstrijden wordt met stok geschoten. Frank heeft een mail met informatie rondgestuurd naar 
de verenigingen 
 

 6 mei laatste competitiewedstrijd 

 10 juni NK junioren 

8. Rondvraag 

 

9. Sluiting 

Voorzitter sluit de vergadering om 21:12 en bedankt iedereen voor zijn komst. 
 
Volgende afgevaardigdenvergadering TKC : Dinsdag 12 Juni bij Van Olffen om 20:00 
Volgende bestuursvergadering TKC   : Dinsdag 26 Juni bij Van Olffen om 20:00  

               


