
 

                                                                                          Secretariaat algemeen: 

                                                                                           

                                                                                          Kevin Weiden 

                                                                                          Stadtlohnallee 13 

                                                                                          7595 BP Weerselo 

                                                                                          secr.tkc@gmail.com 
 

   Officieel statutair opgericht 
            21-03-1979 

 

betreft : TKC Bestuursvergadering 

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

locatie : Van Olffen 

datum bespreking : 24/01/23 

datum notulen : 26/01/23 

van : Rudy 

 

1. Opening 

De interim-voorzitter opent om 20:06 de vergadering. 

2. Notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. 

3. Actielijst 

# Wat Wie Wanneer Status 

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

27.10 Lid scheidsrechterscommissie Frank  Open 

21.6 Extra afgevaardigde TKC organisatie junioren 

competitie 

Rudy  Open 

21.6 Bestuursfeest Koen/Michel  Open 

22.11 Invulling functies binnen het bestuur Iedereen 21/03/23 Open 

22.11 Kijken naar een andere indeling van het bestuur, met 

eventueel commissies voor diverse functies. 

Iedereen 21/03/23 Open 

24.1 Nieuwe website Iedereen 21/03/23 Open 
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4. Mededelingen 

 

Functies bestuur 

Op dit moment zijn de taken binnen het bestuur als volgt verdeeld: 

- Voorzitter Rudy voor 1 jaar. In deze periode een andere voorzitter vinden of iemand binnen het 

bestuur schuift door naar voorzitter. 

- Secretaris Kevin 

- Penningmeester is vacant. Michel stopt na de jaarvergadering en vanuit Hertme is er nog geen 

nieuwe kandidaat voor het bestuur. 

- Wedstrijdzaken Thomas en Davy. Thomas heeft aangegeven nog 1 jaar in het bestuur te blijven 

en een opvolger binnen Soasel te zoeken. 

- Jeugd Frank en Rudy 

- Timo en Hijn hebben op dit moment nog geen functie. Zij moeten aangeven waar ze bij aan 

willen sluiten. 

- De verwachting is dat Joop niet terug zal keren in bestuur en dat er van HKV ook geen 

vervanger komt. 

 

Jaarvergadering 

Op de jaarvergadering willen wij 2 punten naar voren brengen: 

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

organiseren. Binnen een aantal verenigingen nemen ook al meerdere teams deel aan de LVC 

naar tevredenheid. Daarnaast is er een groep die voor de lol en gezelligheid aan de TKC 

competitie meedoet. Het gevaar is dat hier een vorm van tweedeling ontstaat. Voor een goede 

verdeling in het bestuur is het van belang dat de laatst genoemde groep ook actief is in het 

bestuur. 

Daarnaast loopt ook het aantal teams binnen de TKC competitie terug, waardoor je steeds vaker 

de situatie krijgt de teams van dezelfde vereniging tegen elkaar moeten schieten. 

- Wat te doen met de persoonlijk straat, baan en zetwedstrijden van de TKC? De opkomst was 

vorig jaar minimaal. Onder de leden peilen wat de mening is. 

 

Website 

Het blijkt lastig om de uitslagen van de TKC competitie op de site uitslagen.klootschieten.com te 

krijgen. Wij willen de mogelijkheden gaan onderzoeken om toch een eigen nieuwe TKC site te laten 

maken met uitslagenverwerking. In ieder geval in kaart brengen wat de kosten daarvan zijn. Tijdens de 

volgende vergadering gaan wij hier verder op in. 
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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 

Het jaar 2022 is afgesloten met een verlies van € 757,50. Dit komt mede door de verhoging van de 

vergoeding voor EK gangers en King/Queen of the road. Het eigen vermogen per 31.12.2022 is € 

20.625,51. De TKC heeft dus nog steeds een uitstekende buffer. 

 

 

Pauze 

 

6. Competitie en wedstrijden 

● Het programma loopt goed, er zijn nog geen afgelastingen geweest. 

 

7. Jeugd 

• De rondewedstrijden voor de jeugd zijn afgerond en de prijzen zijn uitgereikt. 

• Met de tweede helft van de competitie wordt a.s. zondag verder gegaan. 

 

8. Rondvraag 

Rudy: Zijn er binnen de TKC verenigingen nog jonge dames die naar de senioren moeten of net 

bij de senioren zijn en nog geen damesteam hebben? Als Oud Ootmarsum willen wij graag een 

jong damesteam creëren, maar hebben niet voldoende jonge dames hiervoor. Ons idee is om een 

combinatieteam van meerdere verenigingen te maken. 

Lattrop vraagt na of er bij hun dames zijn die dit zouden willen.  
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Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:00 de vergadering. 

 

 

De volgende bestuursvergadering zal op 21 maart plaatsvinden 

De jaarvergadering zal plaatsvinden op 3 april 


