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

 

1. Algemeen 

• Laatste gesprek Koen en Dirk 

• Dirk gaat een onderhoudsplan opstellen, behalve voor de tennishal 

• Di 17.12 om 10u afspraak met tennisschool – Jef – Walter 

• Jef en Walter hebben vandaag nog een gesprek gehad met Ravago 
i.v.m. financiën voor het nieuwe clubhuis 

• Interclub -- > interclubspelers die les willen volgen, moeten in 
principe les volgen op onze club 

• Elke maand meeting omtrent activiteiten, telkens met 1 
afgevaardigde van 

o Horeca 

o Fitness 

o Tennisschool 

o Jeugdbestuur 

o Bestuur 

• Jeugdbestuur 
Bjorn heeft vorige week met Annick samengezeten met Anke en 
Glenn VH. Hier zijn een paar mensen die ermee willen stoppen. Anke 
(per direct) Tom en Nadine (later?). Hoe zoeken we nieuwe leden 
voor jeugdbestuur? 

• Tevens heeft Glenn VH laten uitschijnen dat hij zich in de toekomst 
wel in een organiserende functie ziet binnen de club. Wat een goed 
idee is rekening houdend dat onze aandeelhouders ook verjonging 
willen zien.  

• Tennismuur: we weten waar deze moet komen, hoe gaan we hiermee 
verder? Is vorige vrijdag besproken met Guy Vervecken 

• Is er een mogelijkheid om te bekijken of financiële mogelijkheid is om 
de omheining te vervangen? Kunnen we hier een investeerder voor 
vinden? 

• T5 en T6 Als we hier in de zomer op een deftige manier op willen 
spelen moet we hier dringend actie in ondernemen  deze worden 
begin 2020 opnieuw aangelegd door Scheerlinck 
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• Jef heeft een vraag gehad van Dominique Hendrickx om evt. tijdens 
het tornooi het volgende te voorzien: taping – kiné, de vraag hoe kan 
dit praktisch georganiseerd worden? Waar kan dit doorgaan? Zijn 
hier kosten aan verbonden? 

• Voorstel bijkomende datum RVB  midden januari?  

 

2. Vergaderingen 

• 2/12 – Vergadering Bjorn en Annick met Jeugdbestuur 

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

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

• 04/11 - Bouwvergadering 

• 16/12 - Raad van bestuur  20u Bjorn 

• 29/01 – Raad van bestuur  20u Koen 

• 26/02 - Raad van bestuur  20u Koen 

• 25/03 - Raad van bestuur  20u Annick 


