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TKC Bestuursvergadering
Michel, Kevin, Frank, Mark, Arjan, Thomas, Rudy en Joop / Koen
Café van Olffen, Weerselo
10/09/19
10/09/19
Arjan Flinkers

Opening

De interim voorzitter opent om 20:18 de vergadering en heet iedereen harte welkom.

2.

Notulen

Notulen zijn goedgekeurd.

3.

Actielijst

# Wat
23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB
14.3 Aanleveren nieuwe team indeling competitie +
advertenties TKC boekje (Lattrop, Wilskracht en
Ootmarsum)
23.1 Teams LSC Brink en Lattrop doorgeven. Lattrop
23.2 Jeugdsubsidie betalen Wilskracht, Brink en Hertme
23.3 Contributie innen Wilskracht, Brink en Lattrop
28.1 Motivatie in mail naar KTO en NKB voor een extra
LVC klasse, competitie 2020-2021
37.1 Contact op nemen met de dames TKC, hoe ze verder
gaan

Wie
Wanneer Status
Arjan
Bezig
Alle verenigingen Week 22 Gesloten

Arjan
Michel
Michel
Koen

Week 26
Week 26
Week 26
Week 48

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Open

Arjan

Week 48 Open

4. Mededelingen
Website
Op 3 oktober is er een overleg gepland bij de NKB, om te kijken hoe we verder gaan. Om het
automatisch verwerken van de standen weer op te pakken.
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Programma
In het boekje staat nog in dat de wedstrijd formulieren ingevuld moeten worden. Dit is echter niet meer
zo. Alleen bij een protest dient er een wedstrijd formulier ingevuld te worden. De wijzigingen van het
competitieboekje staan op de TKC site: http://www.tkcklootschieten.nl/Wijzigingen%20competitieboekje%202019-2020.pdf

5. Financien
Zilveren kloot
Aanvraag voor een bijdrage voor de zilveren kloot is binnen gekomen bij de TKC. Het bestuur heeft
besloten de aanvraag te honoreren en het gevraagde bedrag van 100 over te maken naar de organisatie
van de zilveren kloot.

Pauze

6. Competitie en wedstrijden
•
•

Alleen op de 13e speeldag in de competitie 2019-2020 is er een wedstrijd dat twee teams van
dezelfde vereniging tegen elkaar moeten. Op de laatste speeldag is dit niet het geval.
22 september de eerste TKC straatcompetitie wedstrijd.

7. Jeugd
•
•
•

Afgevaardigden geweest, data zijn vastgesteld.
Bij de persoonlijke wedstrijden zijn categorie 1 en 2 uitelkaar gehaald.
TKC gaat akkoord met een kleine versnapering na de wedstrijd voor de jeugd bij de prijs
uitreiking. Frank gaat dit regelen.

8. Rondvraag
•

Prijsuitreiking TKC duo wedstrijd werd dit jaar niet gedaan door iemand van het bestuur. De
TKC wil dit wel gaan doen, en gaat zich ervoor inzetten om hier volgend jaar bij te zijn

9. Sluiting
De interim voorzitter sluit de allerlaatste afgevaardigdenvergadering om 21:00 en wenst allen een fijne
avond.
Bestuursvergadering TKC
: Dinsdag 26 November bij van Olffen om 20:00

