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1.

:
:
:
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:

TKC Bestuursvergadering
Michel, Kevin, Frank, Mark, Thomas, Rudy,Joop, Koen / Arjan
Café van Olffen, Weerselo
09/06/20
09/06/20
Frank

Opening

De interim voorzitter opent om 20:11 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Notulen

Notulen zijn goedgekeurd.

3.

Actielijst

# Wat
23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB

Wie
Arjan

Wanneer Status
Bezig

4. Mededelingen
Website
weinig nieuws, alleen dat er een bedrijf is gevonden die een database gaat maken om de uitslagen te
verwerken
ALV TKC
Wordt niet gehouden. Er wordt een mail naar alle verenigingen gestuurd met daarin financieel akkoord,
jaarverslag secretaris en mededelingen.
ALV NKB
5 oktober aanstaande. Max. 2 personen per vereniging, er zullen geen stemmingen zijn, ook niet voor
extra klasse LVC. Volgende keer zal er ook stemming zijn over verste punt. TKC heeft tekort aan
scheidsrechters en zal gekort worden bij NK.
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Reglement TKC
Afgesproken wordt om het huidige reglement te vervangen door het NKB-reglement, met enkele voor
TKC van toepassing zijnde aanpassingen. Bijv. 5 personen, uitrol/verste punt etc.

5. Financien


Oud Ootmarsum moet contributie nog betalen.

Pauze

6. Competitie en wedstrijden





Competitie is afgelopen, laatste 2 wedstrijden zijn niet gegooid. Eindstand wordt gehandhaafd.
Wilskracht 2 is kampioen geworden en gaat landelijk gooien. Alle TKC-kampioenen zullen
promoveren en er zal geen degradatie hoeven plaats te vinden. Kampioenen moeten wel een
beker hebben, wordt door Frank geregeld en rondgebracht naar de diverse verengingen. Dit
geldt ook voor de kampioenen van de TKC-straatcompetitie.
Nieuwe klasse-indeling: even afwachten wat er aan teams bijkomt en afvalt. Verenigingen
moeten voor 1 juli de teams doorgeven, samen met advertenties aan Kevin.
Mits alles toegelaten wordt zal de seniorencompetitie vermoedelijk op 13-09 beginnen en die
van de junioren op 06-09.

7. Jeugd
-

8. Rondvraag
-

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30.
Bestuursvergadering TKC
Jaarvergadering NKB

: Dinsdag 1 September bij van Olffen om 20:00
: Maandag 5 Oktober bij het Landhuis in Oldenzaal om 20:00

