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Aanwezig: Jef, Annick, Bjorn, Koen 
Afwezig:  
Verontschuldigd: Thomas 

 

1. Algemeen 

• Thomas Van Bourgognie wordt toegevoegd aan de Raad van 
Bestuur. Echter moest hij wegens omstandigheden zijn eerste 
vergadering missen. 

• Materiaalkot is reeds half geledigd. 

• Internet is aangesloten in de nieuwe kantine. 

• Alle corospodentie gaat vanaf heden via mail naar Tennisschool en 
Dirk. 

• Koen maakt iets aan om gemakkelijk een verslag te maken is en 
punten rechtstreeks naar bevoegde cellen kan gestuurd worden. 

• Lijst opmaken van rechten en plichten. 

• Afspraak maken met Dirk. 

• Padel plan Chris V. nog niet ontvangen 

• Beleidsplan Dirk voorlopig nog niet ontvangen. 

• Reclame doeken en panelen. 

• Sponser overzicht maken wie heeft betaald en wie nog niet. 

• Stickers scorebordjes maken tegen het nieuwe seizoen. 

• Toevoeging reglement: 

o Lente lessen worden vanaf 18u binnen gegeven. Als er plaats 
is kan er buiten les gegeven worden (overleggen met de 
tennisschool). 

o Interclubregeling aangaande terreinen: De ploeg met het 
hoogste aantal speelt op terrein 1 en 2, daarna 3 en 4, 
enzoverder. 

o Thuisvoordeel interclub en KVT wordt niet afgegeven. Als 
beide ploegen er niet uit geraken zal het bestuur hierin 
optreden.  

• Basisregels opstellen voor Interclub en KVT voor 2020. 

2. Tornooi 

• Receptie sponsors geven we niet meer met het tornooi. Hiervoor 
moeten we ander concept voor bedenken. 



  

3 
 

• Gazetje voor volgend jaar iets vergemakkelijken. Koen werkt hier 
iets over uit. 

• Tornooien 2020 

o Week 27: Enkel en jeugd 

o Week 30: Dubbel en enkel H1, D1 

o **** voor 2020 

3. Financieel 

• Annick ligt de finaciele situatie van het tornooi toe. 

• Onderhandelingen zijn gaande geweest met Lou Blockx en Ravago. 
Deze zullen terug opgestart worden nu Walter Iemants terug uit 
verlof is. 

• Sponsoring overzicht maken: wie heeft betaald en wie nog niet. 

• Belangrijke sponsor persoonlijk aanspreken voor winddoeken. 

4. Nieuw Clubhuis 

• In het nieuw clubhuis alles op Telenet overschakelen. Nieuwe 
aanvraag indienen.  

• Bert Van Loon gevragen waar nutsvernieuwingen liggen en waar we 
deze kunnen inschakelen.  

• Groot scherm voorzien in de polyvalente ruimte? Of in het clubhuis. 

• Maandag 2/09 starten de werken. 

• Plan speeltuin en tennismuur. 

• Elke maand onze leden een update geven.  

• Romy Vosters is aangesproken om tijdens de werken op 
regelmatige momenten foto’s te nemen.  

5. Gemeente 

• Gemeente zal 2 containers voorzien voor afval en 2 helpende 
handen deze starten op 3/09/2019. 

• Zij willen het materiaal voorzien voor verharding. 

• Problemen met 5 en 6 terug aankaarten. Offerte is opgevraagd. 

6. Fitness 

• Er is een gesprek geweest met Michel. Michel heeft reeds contact 
gehad met Bouke. Enkel belangrijke dingen voor ons is dat we 24/7 
gebruik kunnen maken, en het lidgeld. Michel is geen vragende 
partij. Op basis van laatste mail van bouke bespreken wat en hoe 
met Michel.  
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• Er komt een gesprek met Bouke.  

• Als we niet in het verhaal van Michel stappen moeten we een 
meerjarig contract aangaan met huurder. 

• Mogelijkheden 

o 1. Hetzelf uitbaten is samenspraak met Michel 

o 2. In zee gaan met Bouke 

• Proberen het concept bij eender wie het toch in een pakket te 
verkopen Tennis en Fitness.  

• Walter heeft gevraagd naar cijfers. 

7. Vergaderingen 

• 3/09 – Michel Sneyers  20u bij Jef 

• 5/09 – Bouw  18u30 bij Luc Elsen 

• 5/09 – Bouke  20u bij Bouke 

• 25/09 – Raad van bestuur  20u Koen 

• 30/10 – Raad van bestuur  20u Annick 

• 27/11 - Raad van bestuur  20u Jef 

• 16/12 - Raad van bestuur  20u Bjorn 

• 29/01 - Raad van bestuur  20u Koen 

• 26/02 - Raad van bestuur  20u Annick 

• 25/03 - Raad van bestuur  20u Jef 
 
 
 
Aantal Leden  622 


