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Raad van bestuur 
03/02/2022 

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

 
Agenda 03/02/2022 
 

1. Padel 
• Sponsoring 
• Info avond 

o Nog geen datum bekend 
• Interclub 

o Chris Verheyen neemt dit op 
• Reclame 

o Instagram, FB en nieuwsbrief worden voorbereid 
• Recht van opstal wordt geregeld 
• Algemeen 

o Blokken van 1,5u 
o Er wordt gewerkt met piek- en daluren 
o Elecktriciteit en UTP-kabel liggen klaar 



o Email: padel@tcldelusthoven.be  
o Gezinslidgeld is niet van toepassing in het Padelconcept 
o Moeten we een naamswijziging voorzien? 
o 14/02 zal asfalt worden geplaatst 
o Lidgeld incl. credits zal tegen volgende vergadering op punt gezet worden 

2. Sponsoring 
• Winddoeken 

o Bjorn bezorgt Koen de nodige info om deze te bestellen 
• Dossier update 

o Padel en Tennis in elkaar verwerken vanaf 2023, hiervoor dient het 
sponsordossier een update te krijgen in 2022. 

• Facturen 2022 gaan in februari de deur uit. 
3. Clubhuis / Hal 

• Akoestiek zaal 
o Opmeten, bekijken dat er geen problemen zijn met de verlichting, daarna 

materiaal te bestellen  
• Aanleggen velden 
• Hal 

4. Bouke 
• Is over heel de lijn zeer positief.  Is sterk aan het investeren in de opleidingen van 

zijn personal coachen.  Zodat ze meer hun eigen ding kunnen doen. 
• Verlichting in de traphal nakijken, ofwel timer verzetten of een armatuur bijhangen. 
• Zou ook graag meer willen samenwerken met de tennisschool omtrent 

evenementen, gecombineerd met padel,  fitness, tennis, beach tennis,  congobos,   
om alzo een volledige work-out te kunnen aanbieden.  Uiteraard ook gecombineerd 
met de horeca. 

• Verluchting op dinsdag en donderdag laten draaien,  heeft dan ook prive-  sessies 
gepland maar heeft momenteel op dat moment te weinig verluchting. 

5. Tennisschool 
6. Varia 

• Opleidingen 
• Opening seizoen 

o 9 en 10 april 
• Lege uren Hal 
• Algemeene vergadering VTV 

o 26/03/2022 – VTV  
• Scheerlinck is aangesproken om aanleg tennisvelden in te plannen  

7. Bestuur 2022 
• Organigram  
• Taakverdeling 

8. Website / Social media / Drukwerk / Kalender 
• Kalender 2022 

mailto:padel@tcldelusthoven.be

