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   Officieel statutair opgericht 
            21-03-1979 

 

betreft : TKC Bestuursvergadering 

aanwezig / afwezig :  Michel, Kevin, Frank, Mark, Thomas, Rudy,Joop, Koen en Arjan 

locatie : Café van Olffen, Weerselo 

datum bespreking : 01/09/20 

datum notulen : 01/09/20 

van : Arjan 

 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20:15 de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. Notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

23.2 Voortgang website TKC/KTO/NKB Arjan - Bezig 

36.1 Verschil in TKC NKB reglement markeren en met een 

voorstel komen op de jaarvergadering. 

Koen  Open 

 

4. Mededelingen 
Website 

Proef is gestart met de LVC. 

 

Reglement 

KTO & TKC hebben als reglement dat het punt telt waar de kloot uitrolt terwijl de NKB de regel heeft 

dat het verste punt telt. Dit jaar wordt een analyse gemaakt van de verschillen in het NKB en TKC 

reglement, die dan gedeeld kan worden. 

 

TKC bestuur 

De secretaris treedt af op de volgende jaarvergadering. Kevin wordt dan de nieuwe secretaris. Voor de 

Gunne, komt Davy in het bestuur. Hij zal de taken van Kevin overnemen. 
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5. Financien 

 Jeugdsubsidie is niet aangevraagd, dit komt mede door COVID-19. Dit jaar heeft de TKC 

besloten, de contributie van de jeugd terug te geven aan de vereniging. 

Pauze 

6. Competitie en wedstrijden 

 Competitie is weer begonnen! 

7. Jeugd 

 Frank heeft het idee om de jeugdafgevaardigdenvergadering te laten vervallen. Het voorstel wat 

tijdens de vergadering wordt besproken, wordt nu op de app gezet. Mocht hier veel reactie 

opkomen, wordt er alsnog een vergadering georganiseerd. 

8. Rondvraag 

 De NKB wil dat de klootschietsport aantrekkelijk wordt voor iedereen. Op dit moment zijn er 

veel splintergroepen die niet onder de NKB vlag schieten, maar wel de klootschietsport 

beoefenen. Waarom zijn deze groepen afgesplitst? Was het het materiaal? Opmerking, daarvoor 

waren ze er ook niet bij. Het ligt niet aan het materiaal. Waarschijnlijk geen verplichtingen. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit na een consumptie de vergadering om 21:30. 

 

Jaarvergadering NKB                 : Maandag 5 Oktober bij het Landhuis in Oldenzaal om 20:00 

Bestuursvergadering TKC          : Dinsdag 17 November bij van Olffen om 20:00 


