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• Specialist in isolatieglas
• Alle soorten gekleurd glas
• Spiegels
• Glas op maat gesneden
• 10 jaar verzekerde garantie
Emopad 37d Geldrop Tel. (040) 285 10 98
www.geldropseglascentrale.nl • e-mail: info@geldropseglascentrale.nl
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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
Voorzitter

Hans Gründeman

040-2800053

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

Joeps van Steen

040-8514454

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Jeroen Ronde

06-81810290

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

David Sprengers

jeugdtennis@de-mast.nl

Relatie Management

Suzanne van den Boom 06-22711141

pr@de-mast.nl

Beheer & Onderhoud

Dirk van de Put

06-18897370

beheer@de-mast.nl

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

06-46670381

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

CONTACTPERSONEN G.L.T.V. DE MAST
Jeugdtennis

David Sprengers

I.S.K.

Thijs Gerrits

isk@de-mast.nl

WICOM

Aad van Gerwen

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

otc@de-mast.nl

T en O

Bert Heij

040-2852093

bertheij@gmail.com

Algemene sponsoring

Maikel Bongers

06-46542486

maikel.bongers@gmail.com

Bardienstregeling

Antje Werkhoven/Ingrid Samuels

bdplanningmast@gmail.com

Ledenadministratie

Manou Pennaertz

leden@de-mast.nl

040-7600016

Bosrand 56, 5665 ER Geldrop
Ledencommissie

Clubtrainers

ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens

06-51611923

Marell Sports
Arlette Scheepers
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info@stijnwillekens.nl
info@marellsports.com

06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mast-leden,
Vanuit het bestuur allereerst een heel gelukkig 2017. De Nieuwjaarsreceptie op
zondag 8 januari had een mooie, gezellige opkomst. Voor iedereen die we niet
gesproken hebben een mooi, sportief maar vooral gezond 2017 toegewenst!

We hebben begin januari de eerste vorst al gehad en als we de berichten moeten
geloven komt er weer sneeuw en vorst aan.
Tegenwoordig kun je op onze website meteen zien of de banen gesloten zijn. Indien
de banen gesloten zijn staat de onderstaande afbeelding met boodschap op de
homepage van de website (rechts in het midden). Dus kijk even op www.demast.nl voordat je vertrekt naar de Masterij. Daarnaast kun je ook bellen naar de
Masterij. Indien de banen gesloten zijn, wordt dit vermeld op het bandje.

Zoals in een eerder mailbericht en verderop in deze Zendmast gemeld, is de
bouwcommissie volop bezig met het voorstel voor de verbouwing, we houden u op
de hoogte van de voortgang!
Helaas is er nog altijd veel behoefte aan bardiensten, ik wil ieder lid, van 18 jaar en
ouder, vragen te overwegen om zich beschikbaar te stellen, al doe je het maar 1 x
per kwartaal dan hebben we weer 4 bardiensten p.p. ingevuld. Behalve leuk voor je
mede-tennisleden, ook heel gezellig en je krijg er een vergoeding voor.
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Dus meld je aan bij het secretariaat of bij de bardienstplanning, mailadres:
bdplanningdemast@gmail.com
Alvast dank,
Joeps van Steen
Secretaris
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BEHEER & ONDERHOUD
Bij controle van de map waarin de certificaten voor “verantwoord alcohol schenken”
zitten, is gebleken dat ongeveer de helft van de bardienstmedewerkers geen
certificaat hebben of althans bevindt zich deze niet in de betreffende map.
Tot op heden is er daar nog geen controle voor geweest, maar gezien de ervaring
met de gemeentecontroles inzake ID-controle door barmedewerkers, lijkt het mij dat
dit in de toekomst toch een keer zal gebeuren.
Om problemen te voorkomen vraag ik iedereen om ervoor te zorgen dat je certificaat
in de map zit, voorkomen is beter dan genezen!
Het is best mogelijk dat je een certificaat hebt ingediend maar dat deze om diverse
redenen niet in de map terecht is gekomen.
Contoleer daarom zelf of je certificaat in de map zit, de map is bijgewerkt op
alfabetische volgorde en ligt achter de bar.
Ik bedank iedereen voor de te nemen moeite en hoop dat alles in orde komt.
Voor diegenen die het certificaat alsnog niet hebben, de vraag om dit zo spoedig
mogelijk te doen. Via internet is dit geen probleem en het kost je ongeveer een
kwartier van je tijd, zo voorkomen we problemen met de overheid.
Nog de beste wensen en een sportief 2017.
Dirk van de Put
Voorzitter Beheer & Onderhoud
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TENNISBALLEN

Tennisballen te koop

Er zijn zijn nog steeds tennisballen te koop, zo goed als nieuw!
4 ballen voor 6,00.
Gerry van Baal, demastgvbaal@onsmail.nl
Vespuccistraat 39, Geldrop
040-2850473
demastgvbaal@onsmail.nl
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Exclusieve korting voor
leden van T.V. De Mast
Sluit u uw schadeverzekeringen bij ANAC?
Dan geven wij u een premiekorting van 10%
Bel ons voor een offerte en vraag naar de
voorwaarden. Telefoon: 040-2645959.

In or out?

ANAC Verzekeringen & Hypotheken
Vaalserbergweg 313, 5628 CH Eindhoven
E-mail: info@anac.nl, Internet: www.anac.nl
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FOTO’S GEZOCHT
We zijn continue op zoek naar leuke foto's die we in de Zendmast kunnen plaatsen.
Iedereen heeft vast wel wat foto's (op de camera of je smartphone) van een Mastevenement of het park zelf.
We willen een archief maken waaruit we kunnen putten, om de Zendmast te
verfraaien en op te leuken. Stuur je foto's aub naar pr@de-mast.nl. Als je wat meer
foto's hebt (te groot voor de mail), kun je ze gratis en makkelijk opsturen via
WeTransfer (https://www.wetransfer.com/).
Hoe meer foto's we hebben, hoe beter.
Alvast bedankt,
Suzanne van den Boom

TM

Aangeboden door: VM1 B.V.
Internet: www.vm1.nl
E-mail: hans@vm1.nl

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij
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vast & mobiel in één
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De Huufkes 15 - 15a Nuenen
Tel. (040) 283 80 78 of (040) 283 83 70
Fax (040) 284 24 57
Nieuwbouw · Verbouw · Renovatie · Onderhoud

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT
Geniet in een sfeervolle ambiance van heerlijke specialiteiten
uit de verschillende Chinese keukens
Uw gastvrouw: Sheilaї Xiong
Langstraat 10, 5664 GG Geldrop
Telefoon (040) 286 03 26 www.chinees-geldrop-jade.nl
12

DE VERBOUWING
De Verbouwing

In de Zendmast van november hadden wij jullie in het vooruitzicht gesteld in
december 2016 of januari 2017 met een toelichting op de verbouwingsplannen te
komen tijdens een bijzondere ledenvergadering. Zoals iedereen gemerkt heeft, is het
stil gebleven en is er geen uitnodiging voor deze bijzondere ledenvergadering
uitgegaan.
Ik kan me jullie gedachten voorstellen. De bouwcommissie heeft zich zeker verslikt in
het kerstbrood?
Maar laat duidelijk zijn we zitten niet stil. Maar de situatie vraagt om duidelijkheid!
Voortgang

Vanwaar deze vertraging?
Zoals gemeld zou het plan doorgerekend worden aan de hand van een aantal
uitgangspunten die wij met de calculator hadden opgesteld. Daarnaast hadden wij
qua budget een bestuurlijke opdracht.
De uitgevoerde calculatie liep financieel aanzienlijk uit de pas met de bestuurlijke
opdracht.
Dit betekent dat wij het renovatieplan moeten bijstellen. We moeten dus keuzes
gaan maken. Dit betekent versobering en/of eventuele fasering van planonderdelen.
Al met al betekende dit dat het huidige plan nog niet rijp was om aan de leden voor
te leggen.
Kortom nog even geduld! Er wordt momenteel gewerkt aan een financieel passend
plan dat naast de steun van het bestuur uiteindelijk ook de instemming van de
bijzondere ledenvergadering moet kunnen krijgen.
Wordt vervolgd!
De bouwcommissie.
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VACATURE
Vacature Ledencommissie (Ledenbehoud & Ledenwerving)
Ben jij creatief, flexibel, neem je initiatief, weet je van aanpakken en doe je
graag iets voor de vereniging dan is de Ledencommissie op zoek naar jou!!
Is bovenstaande van toepassing op jou, dan ben jij wellicht de juiste persoon!
Wil je graag de Ledencommissie komen versterken stuur dan een mail naar
pr@de-mast.nl

Suzanne van den boom
Relatiemanagement

14

VOOR EEN SPORTIEF
EN SNEL KAPSEL

‘N WINKEL VAN
BELEVING!
’N MATCH VAN
SFEER, KLEUR EN
GEUR!

W.C. COEVERING 28
5665 GA GELDROP
040 - 2800474
SPECIAAL VOOR LEDEN
TV DE MAST
TEGEN INLEVERING VAN DEZE
ADVERTENTIE
MA - DI - WO:
10% KORTING OP UW
KNIPBEHANDELING
Winkelcentrum Coevering 28 - 5665 GA Geldrop
040 - 2800474

Drank- en wijnspeciaalzaak
Margrietstraat 51
5731 BN Mierlo
T: 0492- 662083
E: info@debottelarij.nl
www.debottelarij.nl
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JEUGDTENNIS
Doorgang lessen/vrijdagavond

Let tijdens winterse dagen goed op de website van GLTV De Mast (www.de-mast.nl),
daarop wordt aangegeven of de banen wel of niet open zijn en of de
lessen/vrijdagavond dus wel of niet doorgaan!
Carnaval

Misschien zijn jullie er nog niet zo mee bezig, maar wij wel!
Vrijdag 24 februari is het weer verkleed tennissen op De Mast, natuurlijk zijn er weer
prijzen te winnen!

Vijf wijzigingen in het Tenniskids-programma
1. Leeftijdsgrenzen worden richtlijnen (zie ook de site)

De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar
worden adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. Kinderen hebben hiermee de
mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een
hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden de niveauverschillen
binnen een kleur kleiner. De uitbreiding biedt namelijk de mogelijkheid om kinderen
te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van leeftijd.
De tennistrainer bepaalt welke kleur het beste bij een kind past. De tennistrainers
hebben steeds meer kennis en vergelijkingsmateriaal opgebouwd om in te schatten
in welke kleur kinderen het beste kunnen spelen.
2. Paspoort verdwijnt

Een van de gevolgen van de marge op de leeftijdsgrenzen is dat de kinderen geen
Tenniskids-paspoort meer aan hoeven te vragen om in een hogere categorie te
spelen.

16

3. Groene competitie op zondag

De zondag wordt dé dag waarop jeugdtennis centraal staat. Wedstrijden in de World
Tour werden natuurlijk al op zondag gespeeld. Vanaf komend jaar worden, op
uitdrukkelijk verzoek van ouders en andere betrokkenen, ook de speelronden in de
Groene competitie op zondag gehouden.
4. Kleinere teams

Het maximum aantal spelers in één team wordt kleiner. Elk team uit de categorieën
rood, oranje en groen mag in 2017 maximaal uit zes tennissers bestaan. Voor rood is
het minimum één en een team in oranje dient tenminste twee spelers te bevatten.
Voor groen is dit aantal vier spelers.
5. Telling World Tour Oranje

De huidige telling in oranje, twee gewonnen tie breaks tot zeven punten, komt te
vervallen en wordt vervangen door het spelen van vijf games, inclusief BPS
(Beslissend Punt Systeem). Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door
iedereen minimaal één keer geserveerd.
Lees meer op:: http://www.tenniskids.nl/nieuws/2016/11/vijf-wijzigingen-dietenniskids-programma-beter-maken/#sthash.K4B6BbbJ.dpuf
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WIFI
Instructies voor het aanmelden op het WiFi-netwerk:
Met dank aan VM1 B.V. is in onze paviljoen een gratis WiFi-signaal beschikbaar. Zie voor de
inlogcode de advertentie elders in de Zendmast en het bordje in het paviljoen. Voor het gebruik
van het WiFi Internet op het tennispark van GLTV De Mast gelden de onderstaande
voorwaarden. Lees deze a.u.b. aandachtig door.
Gebruikersovereenkomst

Het is de gebruiker niet toegestaan om zichzelf en/of anderen middels de beschikbaar gestelde
WiFi verbinding toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en
informatie welke niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik. Ook zal de gebruiker het WiFi
netwerk niet gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of het WiFi
netwerk te gebruiken voor zaken welke volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Bij
overtreding van voorgenoemde regels behouden wij ons het recht voor om het
gebruikersaccount te beëindigen en zullen wij wettelijke overtredingen melden aan de juiste
instanties.
Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogenaamd
fair-use policy. Het binnenhalen en versturen van grote bestanden zoals films en CD-image
bestanden is niet toegestaan.
GLTV De Mast behoudt zich het recht om op basis van het gebruik en eventueel misbruik de
bandbreedte te beperken, filters toe te passen, zogenaamde peer-to-peer verbindingen te
blokkeren en gebruikersaccounts (tijdelijk) van het netwerk af te sluiten. Indien specifieke
websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze (tijdelijk) worden
geblokkeerd. Dergelijke maatregelen dienen in het belang van alle aangesloten gebruikers.
GLTV De Mast zet zich in om een kwalitatief zo goed mogelijke verbinding te bieden met een
minimale verstoring en minimale beperkingen. Storingen en/of opgelegde beperkingen op het
netwerk geven geen enkel recht op enig verhaal. Voorts kan de vereniging niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige vorm van schade dan wel gevolgschade door het gebruik van het
WiFi netwerk dan wel door het ontbreken of beperkt zijn van het WiFi signaal.
Het Bestuur van GLTV De Mast.
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Agenda
Donderdag 2 februari
Zaterdag 4 februari
Zondag 5 februari
Dinsdag 7 februari
Zaterdag 11 februari
Zondag 12 februari
Vrijdag 24 februari
Zaterdag 25 februari
Zondag 26 februari
Maandag 27 februari
Dinsdag 28 februari
Zaterdag 4 maart
Zondag 5 maart
Maandag 6 maart
Zaterdag 11 maart
Zondag 12 maart
Zaterdag 18 maart
Zondag 19 maart
Maandag 27 maart

WICOM
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
WICOM
WICOM
Carnavalstennis Jeugd
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval
WICOM inhaal
WICOM inhaal
Bestuursvergadering
WICOM
WICOM
WICOM
Commissievergadering
WICOM
World Tour Jeugd
Algemene Leden Vergadering

Inleveren kopij
Jaar 2017
Nummer
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Inleveren
20-02-17
03-04-17
01-05-17
29-05-17
31-07-17
28-08-17
02-10-17
30-10-17
27-11-17

Verschijning
11-03-17
22-04-17
20-05-17
17-06-17
19-08-17
16-09-17
21-10-17
18-11-17
16-12-17

INHANGEN
De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij
verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje
worden verkregen.
Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen
op het tennispark.
Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een
periode van 1 uur voor dubbelspel.
Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de
betreffende speeltijd claimen op de baan.
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Tennispark:
Bosrand 125, 5665 EE Geldrop
Correspondentieadres:
GLTV De Mast, Postbus 478, 5660 AL Geldrop
Telefoonnummer clubhuis: 040-2863388
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www.de-mast.nl

