
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TC De Lusthoven 
 

Bestuursvergadering  
17/04/2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Aanwezig: Jef, Annick, Chris, Bjorn, Bart, Koen, Ann 
Afwezig:  
Verontschuldigd: Anke 
 

1. Algemeen 
• Organigram wordt toegelicht door Jef en Koen.  
• De bedoeling is dat iedere cel zijn punten die besproken zijn 

doorgeeft. Deze zullen opgenomen worden door de raad van 
bestuur en geplubliceerd worden. 

• Toelichting van App en Elite. Jef en Annick zullen deze gaan 
bijwonen. Maandag 6/05 in Hasselt. 

• Gratis verzekering voor vrijwillegerswerk. 1000uren kunnen 
verzekerd worden voor tijdelijke initiatieven. Bart en Annick 
nemen dit op en tekenen hierop in. 

• Sponsordossier werd aan de website toegevoegd. 
• As zaterdag terreinen in orde maken vanaf 9u op de club. 
• Opening seizoen 4 Mei: Jeugd doet iets voor de kids, 

Tennisschool regelt iets voor de ouderen, Dirk regelt eten. 
• Op de algemeene vergadering is gemeld dat er geen zekerheid is 

dat het tornooi in 2020 nog zal plaats vinden in de week zoals deze 
in 2019 zijn vrijgegeven. 

• Terreinen vrijmaken op vrijdagavond voor start to tennissers. 
 

2. Tornooi 
• Afspraken gemaakt over chalet. 

 
3. KVT 

• 13 ploegen 
• Kalender KVT zal één der weken gemaakt worden. 

 
 

4. Interclub 
• Interclublijst afwerken. 
• Interclubballen afhalen. 
• Blanco interclublijsten klaar leggen op de club. 

 
  



  

3 
 

5. Nieuw Clubhuis 
• Verder gesprekken met Bouke Sport omtrent fitness. 
• Er zijn aanpassingen gebeurd aan de plannen aan de hand van 

een gesprek met Dirk over de indeling de keuken.  
• Voor afbraak van kantine zal ook de gemeente aangesproken 

worden. 
• Plannen zouden deze week definitief zijn. 
• Er werden gesprekken gevoerd met mogelijk partners in het 

project. 
• Afspraak omtrent een tijdelijke kantine werd gemaakt. 
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Sportieve cel 
Vergadering 24/04/2019 
 
Aanwezig: Jef, Chris, Bjorn, Bart, Ann 
Afwezig:  
Verontschuldigd: 
 

1. Algemeen 
• Vrijdagavond proberen iets te organiseren 

- Dubbel gemengd avond “Ambrastornooi” 24/05 na 
Jeugdclubavond  

- Ladys night 21/06 na jeugdclubavond 
- Heren avond 23/08 

• 4/5 Opening tennisseizoen jeugd vanaf 18u, volwassenen vanaf 
20u 

• Dunlopballen vorig jaar houden voor enkel tornooi. 
• 2 velden worden op vrijdag gereserveerd voor Chris V zijn “start to 

tennissers” van 20u tot 22u. 
• Speciale trainingen zoals bv “interclub trainingen” best op vrijdag 

geven omdat het op deze dag/avond niet zo druk is. 
 

2. KVT 
• 13 ploegen ingeschreven. 6 op zaterdag en 7 op zondag. 
• Volgende week is kalender beschikbaar. Bart zal deze rondsturen. 
• 1ste weekend Juni start KVT. 
• Bart stuurt mail naar alle kapiteins met text en uitleg. 

 
3. Interclub 

• Seizoen is goed gestart. 
• Kalender en verantwoordelijke worden uitgehangen 


