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Algemeen 
 

1. Bestuur verdeeld in cellen, werkt moeilijk.  Hoe kunnen we dat wijzigen of vergemakkelijken?  
• 2x per jaar samen zitten met verantwoordelijke van elke cel. 
• Samen zitten is een must op regelmatige basis . 
• Verslag jeugdbestuur -> Opvragen 

2. Winddoeken zijn in productie?   
• 3 geleverd deze worden met stripbandjes vastgehangen 
• Er zijn er nog achter en er moeten er nog in bestelling 



3. Sponsor dossier aanpassen. Geen kleine doeken meer. Grote doeken zonder kleur rand  deze 
doeken zijn meer rekbaar dus de band is nooit recht.  Is zo met Lou afgesproken dat de rand 
weg mag. 

4. Opvolging reserveringen zaaltje. 
• Reservering zaaltje zoals het nu verloopt gaat dit niet goed.  
• Digitale Agenda op punt stellen. 

5. Onderhoud poetsvrouw? 
• Contact met potentieel kandidaat. 

6. Bouke start vanaf 4 september 2020 hiervoor moet er nog wel wat worden afgewerkt in de 
fitness. 

• Lopende dringede zaken worden asap opgelost. 
• Zoals besproken op de bouwvergadering van 5/08/2020 

7. Moeten er nog handdoeken worden besteld? 
• Voorlopig niet tegen de volgende zomer opnieuw bestellen 

8. Wat met lockers in gang,  met slot of gewoon open vakken? 
• Niet met sleutel  
• 22 lockers niet voldoende 
• Openrek maken 

9. Gentleman’s Argrement tennisschool. (Jef) 
• Is volledig  

10. Onkosten grasmachine 
• Grasmachiene wordt enkel op de club gebruikt. 

11. Website updaten 
• Fitness is veranderd  
• Annick heeft hier al enkele zaken op aangepast 

12. Voorstel om de winteruren na 20 jaar eens om te gooien.  Misschien iets om  dit tegen de 
winter van 2022 te doen.  Als we hierover nu communiceren is het meer verteerbaar denk ik.   
Het voorstel om de winter te verhuren met even en oneven weken lijkt mij in ieder geval een 
goede optie.  Desondanks dat velen zeggen dat we er niet tussen geraken ben ik maar een 5-
tal reserve op de lijst staan.  Verhuur paar en onpare weken kan optie zijn. 

• Momenteel zijn er 3 uren die vrij zijn 
• Week om week 
• Vanaf 2021-2022 herziening voorstellen 
• Ieder voor zich een plan uitwerken tegen volgende vergadering zodat we dit 

volgende vergadering kunnen bespreken. 
13. Extra manschappen voor jeugd en hoofdbestuur zoeken, meer de taken verdelen. 

• Jef wil een stap terugzetten eind 2021. 
• We zoeken mensen voor de RVB, tegen volgende vergadering iedereen 1 iemand 

voorstellen.  
• Jeugdbestuur nieuwsbrief /  Mail uitsturen om mensen te zoeken om in het 

jeugdbestuur te komen? Bespreken met Glenn?  



14. Communicatie met beaching paradise opstarten. 
• Mensen die zetelen in deze organisatie willen een stap terug zetten. Er zijn wel geen 

signialen dat deze groep ermee stopt. 
• Beachpark zal kortelings terug in orde gemaakt worden. Zij zullen er ook mee voor 

zorgen dat de muur voorzien wordt met draad.  
15. Cellen vergadering - Vergaderkalender 

• RVB: Elke 1ste donderdag/maand van 19u - 21u 
• Sportieve cel: Bjorn zal voorstel doen Woensdag 20u - 21u30 
• Communicatie 2x per jaar (van elke cel 1 persoon) 
• Ledenvergadering? 
• Jeugdbestuur vergaderdata opgevragen 
• 2x per jaar horeca, tennisschool en Fitness 
• ATC vergaderingen 
• Bjorn stelt vergadermatrix op 

16. Bedenkingen Aanleg Terrein 5 en 6 
• Onderhoud 8 terreinen laten uitvoeren door scheerlink 

17. Jeugdbestuur bedanken via mail 
• Mailtje rondsturen 

18. Verlichting 7 en 8 + beach + nieuwe palen 5 en 6? 
• Offerte is aangevraagd 

19. Pand naast Tennis is een optie gevraagd bij de Gemeente? 
• Hier zal de nodige info over ingewonnen worden 

20. Eerste Factuur van Tennis vlaanderen hier zijn corona kortingen in opgenomen. 
• Zijn er leden die klagen over het lidgeld?  
• Geen index aanpassingen dit jaar en komend jaar. 

Horeca 
 

21. Melding van gang van tornooi, ieder jaar staan wij voor enkele voldongen feiten 
22. Cocktail tentje achterkant: weg? 
23. Omgeving moet netjes blijven 
24. Bonnetjes niet nodig voor eigen leden? 
25. Probleem met wifi, als je altijd maar tafels meer zet krijg je dat.  
26. Rommel bakken in vergaderzaal mag niet meer gebeuren: oplossing = kast. 
27. Opmerkingen ivm automaat buiten prijs te duur 
28. Koeling aan de inkom deur moet weg, veiligheid nooduitgang.  Deze kan naast keukeningang 

worden geplaatst. 
29. Reserveringen zaal en verhuur zaal 
30. Poetsen douches vragen. 

  



Tennisschool 
 

31. Prima activiteiten 
32. Opmerkingen opvang voor en na niet correct geregeld,  geen controle 
33. Activiteiten op okido, transport spelers, dan weer zakken vergeten, hiervoor beroep doen op 

ouders vinden velen niet kunnen,  dit is de taak van de organisatie van de kampen 
34. Prijs sleepover vinden velen veel 

 

 

 

 

Volgende Vergadering 3/09/2020 19u tot 21u. 

Agenda Punten doorsturen voor 1/09 

 


