
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
8/06/2022 

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

 
Agenda 8/06/2022 
 

1. Padel 
• Contract Chris 
• Afmeldingen / terugbetaling bv. bij Regen 

o 1u op voorrand afmelden wil zeggen dat je 95% terugbetaald 
• Toegang 
• Evenementen 

o Nieuwe clubavond organiseren. 
o Ander evenementen lopen via Chris V. 
o 7 juni staan er sportdagen gepland 

• Reclame 
o Via onze gekende kanalen 

• Scholen komen tegen een voordelig tarief spelen 
• Beplanting is aangepast 



• Bekijken om een zomeractie op te zetten voor de maanden juli en augustus 
• Nieuwe transfo / module om verlichting en toegang is lopende 
• We blijven zoeken naar een systeem om palletjes te verhuren 

2. Clubhuis / Hal 
• Terraswanden – On Hold 
• Akoestiek zaal – On Hold 
• Hal 

o Is geschilderd 
o Hal moet nog voorzien worden van ons Logo 

• Bestikkering clubhuis 
• Polyvalente zaal 

o Opberg kasten 
• Bewegwijzering 

o Tennis / Padel 
o AED 
o Gummypaal om rondrijden te vermijden plaatsten 

3. Website / Social media / Drukwerk / Kalender 
• Te bekijken of we misschien een “Social media Manager“ moeten aanstellen 

4. Sportief 
• Interclub 
• KVT 

o Wordt enkel op zaterdag en zondag gespeeld 
• Tornooien 

o Tornooivergadering zal eind deze maand georganiseerd worden 
5. Raad van Bestuur 

• Herziening functie’s en taken 
• Glenn VH staat er positief tegenover om toe te treden 
• Bestuur jeugd en sportieve cel te bekijken op volgende vergadering 

6. Varia 
• EHBO kit laten nakijken 
• Iedereen zoekt naar een tablet die we kunnen gebruiken in de frituur tijdens het 

tornooi 
• Nieuwe Laptop en printer geinstalleerd 

7. Meldingen 
• 2 Coldpaks aangekocht 
• Winterperiode / Winteruren van 12/09/22 tem 9/04/23. Abo aan -20% (covid 

regeling) 
• Alarm volgorde 

Volgende vergadering 

4/8/2022 


