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Aanwezig: Jef, Annick, Chris, Bjorn, Bart, Ann, Anke (jeugdbestuur) 
Afwezig: / 
Verontschuldigd: Koen 

1 Algemeen 
• Verslag zal vanaf heden opgemaakt worden in tweevoud, 1 voor het bestuur en 1 voor de leden. 

Tevens zal het verslag voortaan uitgehangen worden in het clubhuis. 
• Aanstaande zaterdag 16/02 examen clubscheidsrechter 14 personen en interclubleider 8 

personen. Het bestuur dankt iedereen die hiervoor heeft ingeschreven en wenst iedereen 
succes.  

• Zaterdag aanstaande 16/02 mogelijkheid tot afhalen van club tenue. 
• Er lopen enkele pistes om PADEL pleintjes aan te leggen op onze club. Meer nieuws hierover 

volgt later.  
• Er is een offerte aangevraagd om beplanting aan te leggen die veel water op kan nemen en de 

wind wat tegenhoudt tussen terrein 5 en 6 en de nieuwe weg. Deze offerte is naar de gemeente 
verstuurd met de vraag om de kosten op hun te nemen. De gemeente staat hier niet 
weigerachtig tegenover. 

• De discussie die er tussen Chris V En Tom is geweest, is uitgeklaard. 
• Afspraak dient gemaakt te worden met Dirk om de toekomst uit te werken. Jef zal hiervoor een 

mailtje sturen.  
• Beleidsplan moet volledig uitgewerkt worden in SWOT principe voor het jaar 2019 voor VTV. 
• Kopsekant van de hal ligt momenteel bij een verfleverancier om te bekijken wat mogelijk is. 

Bjorn neemt contact op met DH cleaning om te bekijken of de huidige laag gemakkelijk 
verwijderbaar is. 

• Sponserpakket is in een laatste fase. Koen heeft gevraagd aan Levi G. om hierbij te helpen. Zij 
zullen binnenkort hierover communiceren. 

• Beleidsplan van de Tennisschool voor de toekomst is aangekomen bij het bestuur. 

2 Tornooi 
• Tornooien zijn goedgekeurd: enkel en jeugd W27 en Dubbel en Belgian circuit W30. 
• Enkel- en jeugdtornooi valt samen met TTV. Dit is in laatste insantie blijkbaar gewijzigd door 

VTV. 
• Inschrijven van eigen jeugd is extra belangrijk. 
• Volgende vergadering overleg over plan van aanpak tijdens het tornooi enkel en jeugd in W27. 

3 KVT 
• Reeksen zullen 18/02  bekend zijn. Inschrijven kan vanaf 28/02 via Bart L. Hierover zal nog een 

nieuwsbrief verstuurd worden. 
• Er zal nog een reeks toegevoegd worden rond de 80P, dit is nog niet concreet. 
• Reeksen die nu voorliggen zijn  

o Dames 16P / 40P Dames dubbel 40P  
o Heren 16P / 40 P Dubbel heren 40P 
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4 Interclub 
• Start interclub volwassenen weekend 27 en 28 april 
• 6 ploegen op zaterdag  

o Dames 7 (12-25p) 13u45  → Ploeg: Dina Berrens 
o Dames 5 ( 56-95p) 13u45  → Ploeg: Alix de Proost 
o Dames 7 (12-25p) 13u45  → Ploeg: Zoë Geenen 
o Heren +45 3 (36-75p) 13u45  → Ploeg: Eric Broos 
o Heren +35 5 (12-35p) 13u45  → Ploeg: Michel Faes  
o Heren +35 3 (76-140p) 13u45  → Ploeg: Guy Vervecken 

• 5 ploegen op zondag  
o Dames +25 3 (40-75p) 13u45  → Ploeg: Annick Cuypers 
o Dames +25 4 (12-35p) 13u45  → Ploeg: Anke Lenaerts 
o Heren 6 (20-60p) 9u45  → Ploeg: Dennis Raaymakers 
o Heren 4 (201-280p) 9u45  → Ploeg: Glenn Van Herck 
o Heren 5 (61-95p) 9u45  → Ploeg: Stef Lenaerts 

• Start interclub nationaal Zaterda 1 juni 
o Heren nationaal +35 1 (290-460p)  → Ploeg: Ward Van Roy 

• Start interclub jeugd 24 april. Hiervoor zijn 11 ploegen ingeschreven. 
• De kalender zou eind februari bekend gemaakt worden door VTV. Als deze bekend is, zal deze 

ook uitgehangen worden in het clubhuis. 
• Interclub ballen “Wilson” zijn besteld bij Sport City  
• Er is ter sprake gekomen dat er weet is van mensen die interclubtrainingen volgen bij een 

andere tennisschool. Dit zal onderzocht worden. Betreffende personen zullen  hierover 
aangesproken worden. Als club kunnen wij er niet achterstaan dat dit gebeurt!!! Moesten deze 
geruchten waar zijn, kan dit leiden tot het zelf betalen van eten en dat van de tegenstander 
tijdens interclubontmoetingen. 

• Ann zal de nodige kaftjes met documenten en mails maken alsook de planning om met de 
kapiteins mee te geven. 

5 Nieuw Clubhuis 
• 28/02 is er een vergadering belegd met Luc Elsen om de offerte, die nog achter is, naast de 

huidige te leggen om begin maart een keuze te maken over wie het nieuwe gebouw zal zetten. 
Beide aannemers die nog in de running zijn, zijn zich ervan bewust en hebben bevestigd dat er 
uiterlijk op 1/09 zal gestart moeten worden. 

• Er is afgelopen maandag 11/02 een gesprek geweest bij BOUKE sport. Zij waren geïnteresseerd 
om een fitness uit te baten.  

• Er is dinsdag 12/02 ook een gesprek met Michel geweest. Hij blijft geïnteresseerd om ons op 
weg te helpen. Hij heeft hierover een voorstel uitgewerkt met een return invest plan.  

• Walter I. is momenteel volop bezig met het bekijken van de finanieën.  
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6 Nieuwsbrief 
• Aankondiging jeugd, enkel en dubbel tornooi. 
• Items die in de nieuwsbrief staan zullen voortaan ook op de website gezet worden. 
• KVT reeksen als deze bekend zijn. 
• Lidgeld interclub spelers. 

 

7 Agenda 
• 16/02 pannekoekenslag 
• 16/02 Afhalen clubtenue 
• 6/03 Bouwling (ov) 
• 23/03 Algemene vergadering VTV. 
• 24/04 Start seizoen Interclub jeugd 
• 27/04 Start seizoen interclub volwassenen 
• 22/06 Voorstel voor jeugdclubkampioenschap (ov) 

 
Aantal Leden  23/03/2019 – 198  
Volgende Vergadering 13/03 – Heilaar 7 
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