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betreft : TKC Bestuursvergadering 

aanwezig / afwezig :  Davy, Kevin, Michel, Frank, Timo, Rudy, Hijn / Joop, Thomas 

locatie : Van Olffen 

datum bespreking : 22/11/22 

datum notulen : 22/11/22 

van : Kevin 

 

1. Opening 

De interim-voorzitter opent om 20:11 de vergadering. 

2. Notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanne

er 

Status 

23.2 Voortgang uitslagen website TKC/KTO/NKB Jeroen - Bezig 

27.10 Lid scheidsrechterscommissie Frank  Open 

21.6 Afgevaardigde TKC organisatie junioren competitie Rudy  Open 

21.6 Bestuursfeest Koen  Open 

22.11 Invulling functies binnen het bestuur Iedereen  Open 

22.11 Kijken naar een andere indeling van het bestuur, met 

eventueel commissies voor diverse functies. 

Iedereen  Open 
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4. Mededelingen 

 

Functies 

Michel gaat helaas stoppen in het bestuur als penningmeester. Tot de jaarvergadering zal hij het 

afsluiten hierna komt er een vervanger vanuit Hertme. 

De functie van voorzitter is ook nog niet ingevuld sinds Koen het bestuur heeft verlaten. 

 

Binnen de TKC zijn klootschieters die fanatiek meedoen bij de LVC, rondes, toernooien en veel 

organiseren. Ook is er een grote groep die voor de lol en gezelligheid aan de TKC competitie meedoet. 

Voor binnen het bestuur is het ook goed om mensen naar voren te dragen die voor de gezelligheid 

meedoen. Op dit moment zitten er personen in het bestuur die fanatiek zijn waardoor soms een 

tunnelvisie komt. Een oproep aan mensen binnen de TKC om ook te kijken of er animo is voor 

verschillende commissie binnen het bestuur. Dit wordt uitgewerkt voor de jaarvergadering. 

 

Website 

Jeroen gaat overleggen met Jan Tijman op Smeijers dat de TKC hun eigen uitslagenpagina op de site 

uitslagen.klootschieten.com krijgt. De pagina kan dan verdeeld worden in NKB, TKC en KTO. 

Jeroen Schoemaker is hiermee nog in overleg met Jan. 

 

Scheidsrechterscommissie 

Hiervoor moet een bestuurslid komen. Binnen de verengingen mensen benaderen. 

Het up-to-date houden van scheidsrechters gaat makkelijker worden, dit zal online gaan gebeuren via 

een vragenlijst. 

 

Bestuursfeest 

We wachten met smart tot Koen contact met ons opneemt. 

 

5. Financiën 

Staan er financieel goed voor. 

 

 

Pauze 
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6. Competitie en wedstrijden 

● Een aantal verenigingen hebben er wel moeite mee dat er een TKC klasse naar de LVC is 

gegaan, wat je wel hoort is dat de meeste teams die meespelen in de LVC dit geen probleem 

vinden. 

 

7. Jeugd 

• Eerste persoonlijke straatwedstrijd over twee weken op 4-12 de tweede is op 16-4; 

• Nu op de helft van de competitie, loopt mooi. 

 

8. Rondvraag 

Geen rondvraag 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:10 de vergadering. 

 

 

De volgende bestuursvergadering zal op 24 januari plaatsvinden 


