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

 

1. Algemeen 

• Sponsorlijst nakijken, meer sponsering binnen tegenover 2018. 

• Sponsordossier opwaarderen.  

• Romi stuurt op regelmatige basis foto’s naar Annick, die deze aan 
Koen zal bezorgen om op de site te zetten. 

• Clubapp kunnen we hier foto’s op zetten? 

• Oplijsting en contract maken wat de rechten en plichten zijn van de 
tennisschool, horeca en fitness. Iedereen hierover nadenken tegen 
volgende vergadering. Koen vraagt dit op bij Dirk en Chris, Jef 
vraagt dit op bij Bouke. Praktische dingen, communicatie.  

• Er zijn klachten over de tennisschool, mailverkeer, inschrijvingen, 
mensen die ingedeeld zijn in lessen en in laatse instantie in andere 
groep worden ingedeeld....... Communicatie! We nemen dit mee bij 
de afspraken over rechten en plichten. 

• Openingsuren winter kantine? Waarom niet open op woensdag 
namiddag? Deze opvragen bij Dirk en Kristien. 

• Infosessie decreet “financiering van Sportinfrastructuur 2020”  
Maandag 25/11/2019 van 18u tem 21u BluePoint Antwerpen. Sessie 
bijwonen of de nodige info hierover opvragen. Bjorn/Thomas 

• Gemeente bekijkt verharding aan het nieuwe gebouw. Voor de rest 
geen nieuws meer van de gemeente.  

• Offerte 5 en 6 zijn nog niet binnen.  

2. Fitness 

• De definitieve beslissing omtrent de fitness partner is genomen. We 
gaan in zee met Bouke. 

• Bouke heeft de bouwvergadering bijgewoond op 25/09. Hij had 
enkele vragen over de infrastuctuur van de fitness ruimte. Tevens 
zal Bouke zelf een vloer voorzien. 

• Bouke gaat contact opnemen met onze leverancier over het batch 
systeem. 

3. Bouw 

• Alarm, brandalarm en camera’s zijn uitgegeven bij aan Belsec. 
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• Lichte wijziging in de fitness, de technische schacht is iets kleiner 
geworden. Waardoor de fitness iets groter is geworden. 

• Atlon is bezig met een offerte. Koen neemt hier contact mee op. 

• Sleutelplan nieuw complex maken. Wie, wat, waar binnen mag. 

• Offerte buiten aanleg laat op zich wachten Bert VB. 

• Offerte vloer is opgevraagd. En gekozen door Luc E.  

• Planning maken voor alle technieken wie, wat, wanneer. Opvragen 
bij Luc. 

• Plan aangaande de speeltuin opvragen bij Luc. 

• Binneninrichting navragen of ontwerp laten maken door 3de, 
momenteel is voorzien da alles bij Jef B. misschien is Bongaerts wel 
een interessante piste. Is er een binnenhuisarchitect die we 
kennen? 

4. Finacieel 

• Croudfunding concept nakijken. Is dit finacieel een goed idee, dit 
bekijken met Walter? Jef neemt dit op met Walter. 

• Lotenconcept wordt rondgestuurd door Jef. 

5. Vergaderingen 

• 26/09 - Vergandering Lou Blockx 

• 09/10 - Bouwvergadering  Luc Elsen 

• 30/10 - Raad van bestuur  20u Koen 

• 27/11 - Raad van bestuur  20u Annick 

• 16/12 - Raad van bestuur  20u Jef 

• 29/01 - Raad van bestuur  20u Bjorn 

• 26/02 - Raad van bestuur  20u Koen 

• 25/03 - Raad van bestuur  20u Annick 
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