
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
3/09/2020 

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

 
Algemeen punten vergadering 09/2020 
 

1. Gesprek Tennischool 
• Punten die opgegeven zijn overlopen 

2. Gesprek Bouke 
• 80 nieuwe inschrijvingen op 3 weken  
• Yoga loopt goed  
• Lek boven wordt opgelost door Arwo.  



3. Sponsordossier – TV-reclame waar ophangen 
• Zal volgende vergadering opgenomen worden.  
• Winddoeken bekijken in de markt 
• TV ophangen in hoek boven shotter 
• Finales tornooi verkopen aan sponsors 

4. Postinterventiedossier – Road book 
• Is in de maak, Luc is hier het laatste voor aan het regelen. 
• Als alles volledig is samen zitten om de nodige mensen de nodige info.  

5. Uit het oog verloren,  uitnodiging gemeente, oud bestuur, architect, omliggende 
clubs,…………Misschien kunnen we met de omliggende clubs en clubavond plannen met de 
bestuursleden..?  

• Voorjaar 2021 
• Lijst / Uitnodigen opmaken 

6. Toegang centrale gang winter. 
• Bouke open vanaf 9u Dirk sluit om 1u. 

7. Alarm is aangepast 1 voor horeca en 1 voor fitness 
8. Padel 

• Volgende vergadering bespreken 
9. Polyvalente zaal opfrissen 

• Visual zal worden besteld 
10. Rek tenniszakken offerte bespreken 
11. Jeugdgroep beachtennis 

• Beach groep moet dit oppakken, Wij als bestuur moeten ons hier niet in mengen.  
12. Tornooi 2021 

• 4 sterren tornooi,  in week 30 van 23 juli 2021 tem 1 augustus (naam tornooi kan 
naam sponsor zijn? ) 

• Jeugdtornooi in week 26 van 4 juni tem 11 juni 2021 
• Clubtornooi week 26 van 4 juni tem 11 juni 2021 
• kidstour op 10 of 17 juli 2021 ( afhankelijk van kampen ) 

13. Zaterdag clubavond wie komt er. 
• Iedereen welkom 

14. Opkuis Dag / Weekend 
• 24/10 en 25/10 
• Bjorn maakt een werkinstructie 

15. Reclameborden beter ophangen, in een profiel plaatsen? 
• Bjorn bekijkt of we hier iets voor kunnen laten maken 
• Kapote reclameborden opnieuw laten maken. 
• Bekijken of we een reclame wand kunnen maken tgen de Hal. 

16. Klachten stank dames toiletten 
• Is gemeld 

17. Opmerkingen douches en kleedkamers Dames, Koud water en licht valt uit na 2min. 
• Dit zou opgelost zijn 

18. Winteractiviteiten 
• Verslag Sportieve cel 

 



Algemene meldingen 

1. Materiaal Tennischool in de hal een oplossing voor zoeken. Punt volgende vergadering 
 

Volgende Vergadering 5/11/2020 19u tot 21u. 
Agenda punten voor 4/11/2020 bezorgen aub. 

 

 

 


