
 

 

TC De Lusthoven 
 
 

Raad van bestuur 
3/11/2022 

 
 
Aanwezig: Bjorn, Annick, Glenn, Jef, Thoms, Nadine 
Verontschuldigd: Koen 

 
Agenda 3/11/2022 
 

1. Padel 
• Offerte tribune: Voorlopig zetten we dit op hold. 
• 8 Harde banken aankopen (bekijken van waar deze die op de tennisvelden staan) 
• Aanleg is lopende met gemeente. Mail naar Gemeente om stand van zaken op te 

vragen. 
• Infobord / Huisreglement (A4 formaat) in orde maken om uit te hangen, Thomas 

maakt een eerste aanzet. 
• Onderhoud plannen 

2. Lid algemeen 
• Vergadering beleggen van wat mogelijk is 
• Tennis Vlaanderen bijlage voor 2023 is verhoogd  



3. Winterabonement 2023-2024 
• Navragen bij Velko wat mogelijk is aangaande Domotica 
• TC Mol werken ze met Credits  
• Hoe betalen / reservatie en verlichting? 
• Huidig systeem aanpassen aan losse uren 
• Volledige herziening 
• Topic te bespreken op een appart vergadering samen met Lidgeld verhaal 

4. Horeca / Tennisschool / Fitness 
• Horeca: Overzicht te bespreken punten 
• Tennisschool: Contract Padel addendum toevoegen 
• Fitness: ✔ 
• Zaal: 15€ per uur – 150€ per dag 
• Bureau: 5€ per dag 

5. Sportief 
• Interclub 2023  

o Interclubverantwoordelijke: Glenn zal deze rol op zich nemen  
o Interclubvergadering inlassen 
o Nakijken cursussen  

• Tornooien 2023  
o Enkel + Padel W27 
o Dubbel / H1 / D1 / Jeugd W30 
o Kidstoer 16/07 – 2de kidstoer nog te plannen  
o Tiroler 14/12 – 23/12  

• Wintercompetitie 
o Regels worden hier en daar niet gevolgd, uren worden gewijzigd zonder 

medeweten van de organisatie. Mail rondsturen dat iedereen zich aan de 
afspraken moet houden.  

6. Sponsoring 
• Sponsoravond 
• Te bekijken of we dit volgende jaren gaan doen  
• Extra toe zien op ontvangst volgende keer 

7. Website / Social media / Drukwerk / Kalender 
• Winteractiviteiten  

o Nieuwsbrief over Nieuwjaarsreceptie rondsturen 
o Safe the date 21/01/2023 - Winterwandeling 

8. Varia 
• Pluim voor Annick van Nadine  
• Kalender 2023 is bijna klaar 

 

Bijlage 

Volgende vergadering 

8/12/2022 -> 19u-21u 


