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Betreft
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:
:

Notulen jaarvergadering TKC
Maandag 4 april 2022
20:00
Café van Olffen, Weerselo

Hertme 0x, HKV 0x, LB 9x, OO 10x, Nijstad 8x, Brink 4x, Gunne 9x, Soasel 4x,
Wilskracht 5x, Dames 2x.
1.

Opening

Voorzitter opent de vergadering om 20:06 hierna een minuut stilte

2.

Notulen jaarvergadering 2019

Bij 3. Dames competitie staat kort benoemd dames competitie ten einde. Dit is niet aan de orde. Er is
alleen over gesproken dat ze ook mee kunnen doen in de herencompetitie maar niet dat de competitie
dames was beëindigd. Ze hebben de structuur van het bestuur gewijzigd. Nu afgevaardigden, geen
voorzitter, penningmeester en secretaris. Ze gaan nog wel een soort jaarlijkse bijeenkomst houden. Om
de mededelingen en activiteiten door te nemen van het afgelopen jaar.

3.

Jaarverslag secretaris

Rare twee jaar geweest, gelukkig hebben we het nu weer aan het schieten en kan de competitie worden
afgemaakt. Dit jaar pakken we de persoonlijke wedstrijden weer op en zal persoonlijk baan plaats
vinden bij Hertme, persoonlijk straat bij Oud Ootmarsum en de TKC cup finale bij de Brink.

4.

Jaarverslag penningmeester

4.1

Vaststellen jaarrekening 2021

Subsidies waren hoog i.v.m. de corona teruggave.

4.2

Vaststellen begroting 2022

Contributieverhoging is nog niet nodig.

5.

Kascommissie

5.1

Verslag kascommissie 2021

Kascommissie: Patrick Fox (Lattrop Breklenkamp) en Gert-Jan Maathuis (Nijstad).
Patrick: De kascontrole zag er goed uit geen rare fratsen, goedgekeurd.

5.2

Benoeming Kascommissie 2022

Patrick Fox (Lattrop Breklenkamp) aftredend, Oud Ootmarsum levert een nieuw lid voor de
commissie.
Oud Ootmarsum heeft nog geen lid komt t.z.t.
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6.

Pauze

7.

Mededelingen

7.1

Scheidsrechters en bezetting scheidsrechterscommissie

Van de TKC zal er een bezetting in de scheidsrechterscommissie moeten komen hier is wel noodzaak
bij. Per 33 leden is er een scheidsrechter nodig, heb je dit niet dan wordt je gekort op je NK
deelnemers. We hebben te weinig scheidsrechters waardoor we 22 plekken verliezen bij het NK.
Alle verenigingen hebben een tekort aan scheidsrechters
Nijstad: De NKB is vroeger niet reëel geweest naar de scheidsrechters vandaar dat er geen
aanmeldingen meer komen vanuit ons.
Wilskracht: Is het mogelijk de scheidsrechters op te delen dat je EK/WK scheidsrechters hebt, NK
scheidsrechters en scheidsrechters voor bij TKC wedstrijden?
Antw NKB: Het zit juist vast op scheidsrechters bij het EK/WK/NK hier komen we altijd te kort.
Wilskracht: Waardering is er ook niet geweest na bijvoorbeeld een EK met een feestavond of een
evaluatie.
Oud Ootmarsum: Is het ook mogelijk scheidsrechter up to date te houden omdat sommige spelers
nog meer weten dan scheidsrechters.
Antw NKB: Wat er in het verleden is gebeurd is helaas onbekend. Het idee is de cursus online te
maken dat dit toch minder tijd zal kosten. Hier kan ook een aantal oefenmomenten per jaar aan
gekoppeld worden om de kennis hoog te houden.

7.2

TKC regelement wijzigingen

Het TKC regelement is naast het NKB regelement gelegd om dit zoveel mogelijk met elkaar overeen
te laten komen. Hierbij zullen een paar punten veranderen:
 Verste punt telt (geen terugrol)
 Bij omleg moet beide over de omlegstreep heen
 Bordje B mag je afsnijden maar moet de kloot de straat raken (anders ongeldig schot)
Het regelement wordt rondgestuurd zodat de verenigingen kunnen reageren, de doelstelling is het
regelement in te laten gaan bij start van de volgende competitie (2022-2023).
Wilskracht: Vallen grasklinkers onder baan of berm?
Antw: Grasklinkers zijn onderdeel van de berm

8.

Bestuursmutaties

Aftredend en niet herkiesbaar

:

Koen Stevelink / Voorzitter (Wilskracht)

Nieuw bestuurslid van Wilskracht is Hijn Arens geworden. De bestuursleden worden verdeeld dan
wordt er bekeken wie de nieuwe voorzitter zal worden.
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9.

Trekking TKC-cup 2022

Klasse A (7 teams) geen voorronde en 1e ronde
Brink 1 – Wilskracht 1
Gunne 1 – O.Ootmarsum 1
O.Ootmarsum 4 – Soasel 3
Hertme 1 - Vrij
Klasse B (14 teams) geen voorronde
Nijstad 5 – O.Ootmarsum 10
O.Ootmarsum 9 – Soasel 7
Brink 4 – Soasel 4
Gunne 6 – Wilskracht 5
O.Ootmarsum 11 – Gunne 4
Lattrop Breklenkamp 10 – Brink 6
Lattrop Breklenkamp 7 - Vrij
O.Ootmarsum 7 – Vrij
Data staan in het zomerprogramma op de site.
1e ronde 18 mei (start klasse B)
2e ronde 1 juni (start klasse A + B)

10.

Rondvraag

Wilskracht: Competitie om de 14 dagen houden er zitten weer één of drie weken tussen.
Antw: I.v.m. corona is er vrij veel geschoven.
Wilskracht: Maar het is elk jaar zo.
Antw: Dit is niet de bedoeling het zou wel om de 14 dagen moeten zijn er zijn een aantal vaste dagen
vanuit de NKB voor junioren of rondes, dit kan verkeerd vallen in het schema.
Wilskracht: Jeugdwedstrijden op straat waren klachten geweest over de prijsuitreiking dat het lang
duurde. Sommigen hebben een uur gewacht op de prijsuitreiking.
Antw: De volgende keer proberen we dat er iemand is voor de prijsuitreiking zodat deze meteen kan
plaatsvinden als een categorie klaar is.
Nijstad: Als je met de veldcompetitie stopt als team mag je dan wel met de straatcompetitie mee
blijven schieten.
antw: Als iedereen van het team gewoon lid is van de TKC mag dit.
Nijstad: Op de site van de NKB kon niet gevonden worden wie mee gaan naar het EK ook staat er
sowieso weinig op van het EK gaat het überhaupt wel door?
Antw: Het zou er wel op moeten staan maar misschien lastig vindbaar. NKB site wordt vernieuwd.
Nijstad: TKC jeugdleden die naar het EK gaan krijgen een bijdrage, de jeugdleider kreeg altijd een
vergoeding is dat dit jaar ook weer.
Antw: Dat zal dit jaar ook weer plaatsvinden dit is €150,-.
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NKB: Stuifzand uit Drenthe willen dit jaar het TT circuit huren voor een jubileumjaar. Zouden zich
hiervoor verenigingen willen aanmelden? Dit kan via de NKB site. Wanneer zij weten hoeveel er
komen kunnen ze bekijken of het doorgaat.
Lattrop: Jullie hebben aardig wat geld in kas, het is ook een mogelijkheid om de scheidsrechters een
vergoeding te doen gezien de tekorten?
Antw: Een goed punt dit gaan we overleggen.
Soasel: Is het een optie om op de site mutaties toe te voegen en af te melden en misschien zonder
pasfoto’s
Antw: dit ligt bij de NKB misschien een vraag voor bij de ALV, de pasfoto wordt altijd nog op het
pasje gezet. Jeroen neemt deze vraag mee naar de NKB vergadering.
O.Ootmarsum: Wordt de jeugdsubsidie weer naar rato verdeeld over het aantal jeugdleden?
Antw: Dit wordt na rato verdeeld.
Soasel: Gezien de actuele jeugdleden?
Antw: Ja, actuele jeugdleden.
O.Ootmarsum: Wordt de gezamenlijke competitie uitgebreid volgend seizoen.
Antw: In mei wordt er gestemd over de reglementswijziging dan worden er twee klasses in de LVC
toegevoegd die aankomend seizoen al zal starten. Hiermee zal de gehele eerste klasse overgaan naar
de LVC.
Nijstad: Spreken jullie elkaar nog wel eens want op de site staan de laatste notulen van 01-09-2020
Antw: De laatste notulen zullen op de site gezet worden.

11.

Sluiting

Sluiting om 21:06

