
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
29/01/2020 

 



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

Algemeen 
 

 Omschrijving 
1 Gesprek met Dirk 

Momenteel ligt voorstel contract bij Dirk en Jean. Hij zou deze week ons een voorstel bezorgen. 
Dirk heeft een jaarplanning gemaakt gebasseerd op datum’s dit document wordt rondgestuurd.  

2 Gesprek met Bouke 
Contracten zijn volledig rond. Bouke is momenteel met Pixeo aan het bekijken om een verhaallijn op te stellen 
om te verkopen in België. 

3 Gesprek Tennisschool 
Contractbespreking verderzetten. 

4 Glenn Van Herck 
Hoe kunnen we Glenn meer betrekken in de club. Glenn kan een zeer waardevolle aanwinst zijn. 

5 Tom Cambre  
Wordt toegevoegd aan de cel activiteiten. Hij staat zeer positief tegen het nieuwe verhaal/weg die we 
momenteel inslaan. Tevens is er dan ook iemand van het jeugdbestuur aanwezig in deze groep.  

6 Kosten jeugdbetuur komen niet altijd tot bij Annick. Tot op heden is het jeugdbestuur nog niet veel geweigerd.  



7  Leden aanmoedigen om electronische te betalen, op alle vlakken. Hoe kunnen we dit uitwerken. Vorm van 
beleidsnota? 

8 Wat met winterabonnementen? Dit is en blijft een moeilijk verhaal. Voorlopig bekijken hoe Bouke hiermee 
omgaat in komende winter. Later verder te bespreken. 

9 Jaarlijks (in het najaar) een ledenvergadering organiseren.  
10 Koen heeft een gesprek gehad met een potentiële nieuwe (externe) sponsor. Dit verhaal wordt verder 

geconcretiseerd. Er wordt ook gekeken of er meer B2B activiteiten kunnen opgezet worden.  
11  Mail buitenspeeldag verwerken, doorsturen naar bevoegde personen 
12 Interclub 

Totaal 16 ploegen ingeschreven 

 
Clubhuis 
 
 Omschrijving 
1 Voorlopig loopt alles volgens planning.  
2 Op 1/04 zou alles voledig af moeten zijn.  
3 Beurtrol opstellen om controle te doen (sluiting ’s avonds)  



4 Opening voor onze Leden 18/04/2020 
- 17u opening  
- 18u Speech 
- 18u30 Receptie met hapjes 

Bjorn bekijkt dit met Dirk wat er mogelijk is. 
 
Misschien datum al eens in een nieuwsbrief verwerken om te melden dat ze deze datum vrij moeten houden 
en dat er nog extra nieuws volgt. 
 
Jef nodigt Bouke uit, hij kan misschien ook de leden toespreken.... 

5 Ergens in Mei een opendeurdag organiseren. 

 
 
Tornooi 
 
 Omschrijving 
1 Finales verkopen aan sponsors? Vermelden van sponsor voor en na de wedstrijden? 
2 Sponsor namiddag afschaffen op het tornooi. Hier moeten we iets anders voor verzinnen.  
3 Tornooi is volledige goedgekeurd door VTV. 

 
  



Belangrijke data 
 
 Omschrijving 
1 21/03 – 13u Algemeene vergadering VTV 
2 18/04 – Opening Clubhuis voor onze Leden 
3 29/05 – Ambras Tornooi  
4 26/06 – Ladies Night 
5 21/08 – Boys Night 
6 26/09 – Nacht de competietie spelers 
7 26/02 – Raad van Bestuur - Annick 

 
 


