
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
19/11/2020 

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

 
Openstaande punten vergadering 19/11/2020 
 

1. Opvolging reserveringen zaaltje 
2. Voorstel om de winteruren na 20 jaar eens om te gooien.  Misschien iets om dit tegen de 

winter van 2022 te doen.   
3. Extra manschappen voor jeugd en hoofdbestuur zoeken,  meer de taken verdelen. 



 
Algemeen punten vergadering 19/11/2020 
 

4. Padel  
• Er is op 18/11/2020 een uiteenzetting geweest door Padel 360  
• Grond, Er zal op 1/12 defnetief besvestidg worden door de gemeente of we de 

grond mogen gebruiken al dan niet. Het verhaal dat we hier Padel voor willen 
gebruiken is positief onthaald op de sportraad.  

• Afspraak maken met Chris om zijn plannen voor te laten stellen 
• Proberen de gemeente hierover een eindbeslissing te laten nemen. 
• Wij als RVB nemen op volgende vergadering 3/12 een standpunt in dat we zullen 

steunen. 
 

5. Walter maakt tussentijdse balans om aan ATC voor te leggen. 
 

6. Lockers gang afspraak Jef Blockx 
• Laaste aanpassingen zijn doorgegeven. Jassen gedeelte en de lockers worden iets 

kleiner, deel van Dirk blijft. 
• Plaatsing W48 

 
7. Corona -> Geen activiteiten deze winter, geen tornooi 

• Alles on hold t.e.m eind Januari 
 

8. Tornooien / Interclub 2021 
• Week 27: Jeugdtornooi + Clubkampioenschap 
• Week 30: Nationaal tornooi (enkel en dubbel) 

 
9. Huur Kantine / Fitness i.f.v. COVID 

 
10. Uren Tennisschool 

 
11. Verzekering gebouw wijzigen van agent?  

 
12. Afscherming terras. 

• Hierin zal deze winter geen beslissing genomen worden, dit zal tegen volgende 
winter inorde gebracht worden. 
 

13. Sponsordossier. 
• In up to date en werd in vorig mail rondgestuurd. 
• Punt 25.1 op aanvraag. Bjorn bekijkt tegen volgende vergadering wat het **** 

tornooi ons zal kosten.  
 

14. Winterabonnementen 2020 / 2021. 
• Op het eind van het corona tijdperk een balans opmaken. 
• Leden zelf de keuze laten maken  



15. Tv Ophangen kantine 
 

16. Opkuis container 
• Maart 2021 
• Voorstel 2 containers voor op kopskant beachpark te zetten. 1x Horeca en 1x 

Tennisschool. Prijzen worden opgevraagd. 
 

17. Kapote reclame borden 
• Volgende borden moeten vervangen worden op kosten van de club 

o Houthandel Jacobs 
o Transport Voster 
o Reizen Verhoeven 
o Indupol 
o Bjorn Van Balen 

 
18. Winteruren 

• Zie pagina 1 – Beslissing nemen voor RVB 04/2020 
 

19. Postinterventiedossier 
• Zou bijna volledig zijn 

 
20. Volgende vergadering 

• 3/12 @ TCL 
 

21. Tennishal 
• Offert gevraagd op om volledig te laten schilderen. 

 
22. 25Jaar TCL 

• Iedereen denkt hier eens over na tegen volgende vergadering 
 

 

Meldingen 

1. Beachpark zal afgewerkt worden op 18/01 
2. Keuring brandweer staat op hold ivm Corona 
3. Muur Polyvalente ruimte wordt één der dag afgewerkt met foto 
4. Mufasa komt W47 langs om alles af te werken. 
5. Black Ligt afgemeld? 
6. Er zullen Bomen achter T5 en T6 gepland worden. 

 

Bijlage aan verslag 

Volgende Vergadering 3/12/2020 19u tot 21u. 


