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Raad van bestuur 
13/01/2022 

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

 
Agenda13/01/2022 
 
 

1. Nieuw bestuurslid 
• Welkom Nadine we zijn blij dat je in ons team zit.  

2. Jeugdbestuur 
• Glenn komt duiding geven over het jeugdbestuur 

o Glenn de Proost en Stephanie stoppen 
o Nadine Cuypers is zoals geweten getransfereerd naar de Raad Van Besstuur. 

We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren in het jeugdbestuur. 
o Het Jeugdbestuur bestaat momenteel uit: Glenn, Tom, Justine, Pieter.  
o Aanvulling proberen te zoeken bij de jeugd.  
o Een optie is om gericht mensen te zoeken voor een bepaalde activiteit in 

handen te nemen. 



o Aangaande opkuis frituur tijdens het Tornooi is er een optie om hiervoor de 
gepensioneerde aan te spreken.  

o Financieele kant kan opgenomen worden in ondersteuning van 
Annick/Nadine waar nodig. 

• Jeugdbestuur heeft 19/01 een volgende vergadering. 
3. Padel 

• Financieel plan 
• Padel promoten 

o Nieuwsbrief opstellen dat Padel er zal komen en dat er info avonden gaan 
georganiseerd worden. 

o Info avond inrichten Thomas zoek enkele dagen in de maand Maart  
• Padel op website zetten 
• Aannemer is gekozen: Tomaspor 

o Start werken is voorzien begin februari. 
4. Horeca 
5. Tennisschool 
6. Sponsoring 

• Overzicht sponsors 
• Wat doen met prijzen? 

o Blijven voorlopig hetzelfde 
• Sponsering Padel hierin mee verwerken? 

o Dit houden we voorlopig apart 
• Windoeken enkel groot formaat 

7. Bouw 
• Terraswanden 

o On Hold 
• Akoestiek Zaal  

8. Hal 
• Winterabonementen (bijlage) 

o Winterabonementen voor 2022 – 2023 zal er een prijsstijging doorgerekend 
worden van 10€ 

o Losse winteruren voor 2022 – 2023 zal geen extra kosten worden 
aangerekend  

• Lege uren 
o Communicatie naar onze leden 

o WhatsApp groep? 
o Facebook groep? 
o Play Tomic 
o Lijst uren hal bezorgd 

o Volgende vergadering wordt dit verder bekenken 
• Schilderwerken kopskant zullen aanvangen in maart 

9. Varia 
• Nieuwjaarsreceptie 

o Gaat niet door in 2022, er zal iets extra gedaan worden tijdens opening 
seizoen. 

• Winterwandeling 
o Bij gemeente horen wat mogelijk is 
o Flyer opmaken 

• Leden 



o Inschrijven via nieuw platform verloopt goed. Er zijn nog mensen die het via 
de oude manier doen. 

• Tornooien 2022 
o Deze zijn aangevraagd 

10. Bestuur 2022 
• Verdeling taken wordt besproken op volgende vergadering 

11. Website / Social media / Drukwerk / Kalender 
• Kalender 2022 staat bijna op punt datuls van jeugdbestuur moeten nog binnen 

komen. 
• Afspraak om de website onder handen te pakken 


