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Raad van bestuur 
04/11/2021 

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

 
Agenda 4/11/2021 
 

1. Padel 
 

• Geel plaat staat, tot op heden 4/11 zijn er nog geen klachten binnen gekomen op de 
bouwvergunning. 

• Doel is om begin maart operationeel te zijn. 
• 3 aanleggers zijn nog in de running deze worden opnieuw gecontacteerd om offerte 

aan te passen 
• Play Tomic kan nog langskomen om alles nog eens toe te lichten. 
• Op ons huidig camera systeem (Bel Sec) kunnen nog 2 extra camera’s aan gesloten 

worden voor de Padel. 
• Momenteel bezig met een plan op te stellen aangaande lidgelden / huur velden. 
• Cel padel komt kortelings bij elkaar om de nodige stappen op te volgen. 

 



2. Bestuur vanaf 2022 
• Volgende personen worden gevragen om deel uit te maken van de RVB 

o Nadine Cuypers  
o Natalie Maes  

• Verder is er nog geen taakverdeling gebeurd, volgen vergadering trekken we 1uur 
uit om dit topic te bespreken. 
 

3. Sponsors 
• Deel van de sponsors die nu winddoeken hebben, moet het 3 jaarlijks contract van 

verlengd worden 
• Andere sponsors krijgen een factuur en een mail omtrent sponsoring 2022 

 
4. Winteruren 

• Lege terreinen is en blijft een probleem hiervoor moeten we een oplossing zoeken 
o Whats app groep 
o Facebook 

• Uren die niet gebruikt worden door tennischool woden aan RVB bezordt deze die 
dan verder verhuurd voor 1 Jaar.  

 
5. Website 

• Koen en Annick nemen dit op in een apparte werkgroep. 
• Puntje Website en drukwerk maandelijks bespreken op RVB op vraag van Koen. 

 
6. Dirk 

• Gesprek staat gepland  
• Overzicht met te bespreken punten wordt rondgestuurd 

 
7. Tennisschool 

• Website afstemmen op elkaar Club / Tennisschool 
• Vraag om enkele vuilbakken terug te voorzien. 
• 4/12 Sinterklaasfeest 
• Clubkleding 2022 
• Aanpassing aan de Muur er vliegen veel ballen over de muur + verfraaien van de 

muur. (Bjorn bekijkt wat mogelijk is.) 
• Net van Beach aan de kant van de gracht vliegen baal door, mogelijk om hier onze 

oude zwarte spandoeken voor te gebruiken. 
• Momenteel hebben we +-40 competietiespelers op de club tussen 9 en 15jaar. 
• 3de Week van Maart zal tennisschool Multimove geven op onze Club, meer info 

hierover volgt nog. Doelgroep is lagereschoolkinderen. 
• Opkuis na kampen werd besproken. 

 
8. Bouw 

• Terraswanden  
o Offerte Coemans is binnen 
o Offerte De Proost 
o De vraag is of dit nodig is, te bespreken met Dirk hoe hij dit ziet 

• Akoestiek Kantine + Zaal 



o Enkele offertes zijn reeds binnen. Maar om een offerte op maat te maken is 
het best om geluidsmeetingen te komen doen. Deze staan gepland in de 
maand November / December.  

• Geurhinder WC  
o Hier zijn de nodige dichtingen voor besteld door Jimmy wils, als deze binnen 

zijn worden deze geplaatst. Dichtingen zouden na het vloeren niet of niet 
goed zijn terug geplaatst. 
 

9. Onderhoud 
• Winteropkuis 12/11 

 

Volgende vergadering 

• 9/12/2021 


