
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
09/12/2021 

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

 
Agenda 9/12/2021 
 

1. Padel 
• Definitieve goedkeuring komt maandag 13/12 op de gemeenteraad 
• Er zijn geen klachten of bezwaren ingediend  
• Er zijn nog 2 aannemers in de running beslissing hierover zal gebeuren op volgende 

padel vergadering  
• Eind maart zouden er 4 padel velden operationeel moeten zijn 
• Momenteel steken we als club hier te veel geld in, we proberen nog een sponsor te 

zoeken om de kosten van de club te drukken 
2. Overleg Dirk 

• Verslag is overlopen  
3. Overleg Bouke 

• Afspraak wordt gemaakt 
4. Aanmaak nieuwe leden 



• Cursus gevolgd. Komt erop neer dat leden hun eigen lidmaadschap kunnen 
verlengen in Elite 2.0. Nieuwsbrief volgt. 

5. Sponsoring 
• Doeken 2022-2025 

o Offerte/Factuur maken voor de komende 3 jaar 
• Bestickering 

o Is geleverd en zal tijdens opbouw in maart geplakt worden 
• Van Dun bord kapot 

o Bestuur neemt contact op met Van Dun  
6. Bouw 

• Terraswanden 
o On hold voor 2021 

• Akoestiek kantine + zaal  
o Testen zijn gebeurd en hier is uit gebleken dat we voor het cafe gedeelte 

mits wat aankleding niks hoeven te doen. De zaal is wel een probleem dat 
moet aangepakt worden. 

o 3 Aannemers hebben zich gemeld 
o Als alle prijzen binnen zijn een beslissing nemen wie we het toewijzen 
o Levertermijn ± 1,5 maanden 

7. Raad van Bestuur 2022 
• Voorzitter(s) 

o Annick 
o Thomas 

• Penningmeester 
o Nadine 

• Secretaris 
o Bjorn 

• Leden RVB 
o Jef 
o Koen 

8. Toekomstgerichte investeringen (potentieel) 
• Schilderen Hal 
• Draad 1-2-3-4 en 7-8 
• Verlichting 7-8 
• Lijnen Hal 
• Het verhangen van de verlichting (als we velden dichter bij alkaar willen leggen om 

plaats te besparen) 
9. Varia 

• Tiroler Tornooi 
o Gaat door zoals gepland 
o Supporters zijn niet welkom in de hal 

• Tornooien 2022 
o Bjorn en Jef nemen dit op 

• Payconic van de club is geregeld 
10. Website / Social media / Drukwerk / Kalender 

• Flyer maken voor Winterwandeling 29/01/2022 
o Vertrek 19u 
o +- 10Km  



o Fluo vestje verplicht 

 

Volgende vergadering 

• Donderdag 6/01/2022 
• Kalender 2022 


