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

 

1. Algemeen 

• Koen overloopt de offerte van Atlon. Keuze maken wat nodig is en 
wat niet nodig is. In een voorlopig stadium de dingen voorzien die 
echt nodig zijn, wel bekabeling laten voorzien maar voorlopig geen 
extra kosten maken. Koen laat offerte herzien. 

• Organigram moet worden opgemaakt. Bjorn zal hier een opzet over 
maken.  

• Opvragen offerte Sigro poetsfirma. 

• Betalingen in de toekomst altijd mogelijk maken met kaart. 

• Winterwandeling aanvragen gemeente. 

• Wat doen we met de pimmsbar 2020? 

• Opening nieuw clubhuis te bekijken datum/evenement. 

• Opkuisen Hal voor tirolertornooi. 

 

2. Rechten Plichten / Contracten 

• Contract Dirk  Koen verwerkt de opmerkingen van het bestuur om 
een opzet te maken/contract naar Dirk toe.  

• Bouke heeft een eerste opzet gekregen van het contract. Dit is nog 
niet getekend. 

• Contract Tennischool, Hiervoor moet we een opzet maken in 
hetzelfde verhaal als we voor de andere partijen hebben gedaaan.  

 

3. Bouw 

• Planning Bouw doorsturen naar Dirk. Bjorn neemt dit op met Guy. 

• Tennismuur kosten besproken. 

• Offerte Bert Verbeek te bekijken. 

 

4. Financieel 

• Fin. Sportdecreet 2019 van Sport Vlaanderen, Bjorn en Thomas 
hebben deze infoavond bijgewoond. Dit was zeer intressant maar een 
jaar te laat. Bjorn zal presentaties rondsturen als hij deze heeft. 
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• Facturatie Tennisschool besproken. 

 

5. Vergaderingen 

• 2/12 – Vergadering Bjorn en Annick met Jeugdbestuur 

• 12/12 Coöardinatievergadering  VTV ’t Dorp – Kapelstraat 17 – 2660 – 
2660 Hoboken 

• 6/12 - Vergaderingen beleggen voor contracten te bespreken. Klein 
comite – 13u30 

• 04/11 - Bouwvergadering 

• 16/12 - Raad van bestuur  20u Bjorn 

• 26/02 - Raad van bestuur  20u Koen 

• 25/03 - Raad van bestuur  20u Annick 

 


