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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 mastleden,
Het einde van de winter is in aantocht. Door het koude weer waren de banen een
tijdje dicht. Gelukkig was het winterweer snel voorbij en kon er weer getennist
worden.
Dat houdt ook in dat we een drukke periode ingaan, de competitieperiode. Dit jaar
spelen alle jeugdcategorieën op zondag, i.p.v. op woensdag en zondag. Dat zal
betekenen meer drukte en gezelligheid op de zondag.
Vanuit het bestuur zijn Jeroen Ronde en ik naar de bestuursdag van de KNLTB
geweest. Deze werd in Ahoy gehouden tijdens het ABN AMRO WTT toernooi. De
KNLTB licht op deze dag een aantal gesprekspunten toe waarmee ze bezig zijn. Een
van de gesprekspunten is natuurlijk ledenaantallen die teruglopen en activiteiten die
clubs kunnen doen. Mogelijke nieuwe activiteiten zijn 70-80+ activiteiten, Blauwe
categorie voor jeugd (4-5 jarigen) en Padel tennis.
Het laatste wordt bij een aantal clubs al gedaan en heeft gezorgd voor een
ledentoename. Het wordt gespeeld op een aparte baan en is een combinatie tussen
tennis en squash. Het was een interessante dag met daarbij nog een aantal
interessante tenniswedstrijden, zeker de laatste wedstrijd van Tsonga tegen Cilic.
Op 27 maart staat de ALV gepland, ik nodig hierbij alvast iedereen uit om deze avond
naar de Masterij te komen.
Voor de komende periode veel tennisplezier toegewenst!

David Sprengers,
Jeugdtennis
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BEHEER & ONDERHOUD
Op maandag 13 maart 2017 om 19.00 uur is er een instructie voor nieuwe
bardienstmedewerk(st)ers.
Ook zij die al bardiensten draaien, maar vragen hebben, zijn uiteraard meer dan
welkom.
Tot dan,
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
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VETERANENTEAM
We (Bert Heij, Theo van de Broek, Peter Smulders, Dirk van de Put en Hennie
Doreleijers) zijn in december naar het Topsportcentrum in Rotterdam geweest.
Waarom?
De KNLTB wenste het veteranenteam van de Mast te huldigen als najaars- en
voorjaarskampioen. Het was namelijk de eerste keer dat wij veteranen zowel in het
voorjaar als in het najaar een kampioensteam hadden geleverd.

De KNLTB zorgde daarom voor een speciale huldiging. We werden uitgenodigd om
aanwezig te zijn op het finaleweekend van de Nederlandse Kampioenschappen
tennis. Na de spannende dameswedstrijd tussen Arantxa Rus en Chayenne Ewijk
stonden we voor volle tribunes even in de schijnwerpers op het centercourt (zie
foto’s).
Na de huldiging zagen we de als eerste geplaatste Robin Haase winnen van Jasper
Smit. Vooraan op de eerste rij en gezeten tussen de tennisbobo’s zaten we met de
neus boven op de wedstrijd. Als je zo dichtbij zit, besef je hoe snel het spel
tegenwoordig is. De wedstrijden van zowel de heren als de dames waren de reis
naar Rotterdam zeer de moeite waard.
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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
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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
Junior/Senior toernooi
Op zondag 2 april van 11:00 - 17:00 (met de worldtourspelers wordt rekening gehouden met
de planning) organiseert de Jeugdcommissie het jaarlijkse Junior/Senior Toernooi. Je speelt als
junior zijnde zoals de naam al zegt met een senior (dus 18 jaar of ouder). Heb jij een vader,
moeder, opa, oma, buurman, buurvrouw of iemand anders waar je een keer graag mee zou
willen tennissen? Schrijf je dan nu in voor dit toernooi!

Alleen voor de senior bedraagt het inschrijfgeld ¤2,-. De junior mag gratis meedoen. De regel
is dat minstens een van de twee (dus de junior of de senior) lid moet zijn van de club.
De poules worden ingedeeld op het tennisniveau van de kinderen (rood, oranje, groen of geel).
Heb jij zin om mee te doen aan een van de gezelligste activiteiten van het jaar schrijf je dan nu
in!

Mail dit inschrijfformulier naar: jeugdtennis@de-mast.nl, vóór 24 maart 2017.

==================================================================
================
Naam junior: …………………………
Leeftijd junior: ………………………
Junior speelt met: RODE/ORANJE/GROENE/GELE ballen of TENNIST NIET.
Naam senior: …………………………
==================================================================
================

Competitiedata
De competitiedata voor geel:
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Informatieavonden competitie
Worldtour rood/oranje
Voor de kinderen die meedoen met de worldtour voor 2017 vindt er een informatieavond
plaats op vrijdag 10 maart 2017 om 18.15 uur. De inschrijvingskosten zijn ¤ 5,- per deelnemer.
Groen/Geel
Voor de kinderen die meedoen met de groene en gele competitie in het voorjaar van 2017
vindt er een informatieavond plaats op vrijdag 31 maart 2017. De inschrijvingskosten hier zijn
voor beiden kleuren ¤ 40,- per team.
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Vrijdagavond nieuwe tijden

De jeugdcommissie merkt dat de aanpassing van de tijden van de vrijdagavond niet
voor iedereen goed uitkomt. Met name de eerste groep haalt dit niet. In overleg met
Marell passen we de vrijdagavond toch weer aan naar de verdeling van voorheen. Dit
is als volgt:
18.15 – 19.00Rood / Oranje
19.00 – 20.00Groen / Geel (t/m 14jr)
20.00 – 21.00 Geel
Toernooien
Carolus Gold Cup
18 maart 2017 t/m 2 april 2017
Open Jeugdtoernooi de Helze
27 maart 2017 t/m 2 april 2017
Rood-oranje event TC de Helze
Woensdag 29 maart 2017
Oranje 1, Oranje 2, Rood 1, Rood 2
Tegenbosch Open Jeugd
Zondag 18 juni 2017
Groen 1, Groen 2
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ALV
Notulen Algemene Leden Vergadering 21 maart 2016
1. Opening
Hans Grundemann opent om 20.00 uur de vergadering
We houden een minuut stilte in acht voor de leden die zijn overleden het
afgelopen jaar.
2. Notulen jaarvergadering maart 2015
De notulen worden vastgesteld. Zowel Yvonne Boin als Joeps van Steen
worden bedankt.
3. Jaarverslagen van de commissies
De jaarverslagen hebben de laatste keer in de Zendmast gestaan. Zij
worden goedgekeurd.
4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestond uit Hennie Doreleijers (voorzitter), Raymond
van Lokven en Adrie Bakkers. Bij de controle was Hennie Doreleijers niet
aanwezig.
Een verbeterpunt wat in 2015 was aangedragen is nagekomen, nl.
gespecificeerde declaraties van de schoonmaakactiviteiten.
De volgende verbeterpunten worden gehandhaafd:
1. De kascommissie realiseert zich dat opeenvolgende bardiensten
zonder onderlinge overdracht een heikel punt is bij vele verenigingen.
Toch wordt verzoek aan Beheer gehandhaafd om de financiële
geldstromen van de bardiensten verder te optimaliseren gericht op
het terugdringen van de kasverschillen.
2. Het verzoek aan Beheer om jaarlijks een eindejaarsvoorraad te
regelen op basis van inkoopprijs in december.
3. Een vermelding in huishoudelijk reglement (niet in de statuten) wat er
bij afwezigheid van een lid van de kascommissie gedaan moet
worden (volgens de wet kascommissie minimaal 2 leden)
Nieuwe verbeterpunten:
1. Opnemen in huishoudelijk reglement dat de penningmeester half
februari de leden van de kascommissie en de penningmeester
Beheer uitnodigt voor het houden van een kascontrole.
2. Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen
voorhanden.
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De commissie verzoekt de ALV om het bestuur decharge te verlenen met
betrekking tot het financiële boekjaar 2015. De ALV verleent decharge.
5. Financiële toelichting verenigingsjaar 2015
Resultaat is ruim € 23.000 positief, afschrijvingen activa lager doordat we
minder hebben geïnvesteerd. Penningmeester begroot altijd lager.
Contributies zakken daar we afname in leden hebben. Inkomsten Wicom
is een stuk lager. Penningmeester Beheer Henk Elsenaar heeft
gedetailleerde informatie gegeven over de uitgaven en inkomsten.
Baten: Sponsering is enorm verhoogd, rente is verhoogd door wijziging
spaarrekening.
Open toernooi wordt nog verder worden bekeken of de cijfers kloppen.
Exploitatie paviljoen stuk lager.
Lasten: groot onderhoud erg laag, zorgelijk ledenwerving weinig
uitgegeven.
Commissie avond binnen budget. Dotatie is de reservering voor
Lustrumviering.
Reservering Koffiezetapparaat, wellicht nieuwe investering voor komend
seizoen. In behandeling bij Beheer.
Gerard sluit af met te zeggen dat de Mast een financieel gezonde
vereniging is, maar dat er zorgen zijn rondom ledenafname.
6. Benoeming kascommissie
Hennie Doreleijers is aftredend en wordt bedankt, attentie volgt nog.
Nieuw lid commissie wordt gevraagd, Simon van den Boom meldt zich.
Raymond van Lokven zal volgend jaar als voorzitter optreden.

7. Bestuurssamenstelling/ benoeming nieuwe bestuursleden
Gerard Wilmink wordt officieel bedankt voor zijn penningmeesterschap
welke hij met verve ruim 10 jaar heeft vervuld. Attentie voor hem volgt
nog tijdens de commissie avond. David wordt voorgesteld als voorzitter
Jeugdtennis. En Dirk van de Put is toegetreden als voorzitter van de
commissie Beheer. Nieuwe penningmeester is op de valreep toch bereid
gevonden om het penningmeesterschap op zich te nemen. Jeroen Ronde
heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld, was helaas niet in de
mogelijkheid te komen. ALV geeft goedkeuring voor de nieuwe
bestuursleden.
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PAUZE
8. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
9. Mededelingen Bestuur
9.1 Ledenwerving- en behoud: Hans meldt de ledenaantallen: 449
senior en 53 junior leden, schrikbarend gedaald de afgelopen jaren.
In 2012 leden commissie erg actief toen stagnatie van dalende
leden. Beleidsplan is opgesteld door bestuur. Doelstellingen
benoemd, Doelstelling: Groei naar 600 leden in de
leeftijdscategorieën Jeugd en Senioren vanaf 35/40 jaar. Peter van
de Kerkhof is commissie Ledenwerving en Ledenbehoud aan het
oprichten. Hij geeft een toelichting op de plannen, ook
trainingsgebeuren wordt besproken. Marell gaat zich toeleggen op
de basisscholen, kids sport, Sjors Sportief. Door extra kinderen
wellicht ook de ouders te motiveren lid te worden. De
gezelligheidstoernooien zullen ook weer nieuw leven ingeblazen
worden. Wellicht een Bami-nasi toernooi, Mast-stellen toernooi
weer gaan organiseren. Misschien ook niet-leden gaan benaderen.
Eigen leden wellicht ambassadeur worden om een wijken toernooi
te gaan organiseren. Eenduidigheid website, daarnaast ook een
bepaalde spreuk publiceren, meer publicaties in de krant. Er komt
een enquête naar alle leden, informatie vergaren, wellicht extra
vrijwilligers activeren. De Meise Mert zullen we ook weer actief zijn.
Vele plannen, hopelijk snel wat actieve vrijwilligers in commissie om
deze plannen te gaan uitvoeren.
9.2 Clubtraining: David heeft dit proces begeleid n.a.v. de ALV 2015. Er
is onlangs overeenkomst gekomen met een extra trainer in de
naam van Marell Sports, is een sport-bureau. David geeft een korte
toelichting n.a.v. de vorige ALV, Stijn gevraagd te blijven, plan
maken, eerste instantie met Johan van Carolus, was geen succes.
Stijn heeft hulp gevraagd en wij zijn met Marell gaan praten om
eens de mogelijkheden te bekijken. Stijn en Marell Sports gaan
samen de training verzorgen, leden kunnen zelf kiezen welke
trainer ze willen. Stijn heeft een aantal weken geleden aangegeven
om per 1 april de donderdag en de vrijdagavond niet meer
aanwezig te zijn op de Mast daar hij op die avonden golf clinics gaat
geven. Marell Sports heeft te kennen gegeven dat zij de donderdag
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en vrijdagavond gaan invullen. Ook voor de jeugdactiviteiten op
vrijdagavond. Marell gaat zich uitgebreid presenteren bij de club. Er
komt een stukje op de website met alle mogelijkheden hiervoor.
Hennie vraagt of Arlette nog aanblijft, zeker dat staat los van
bovenstaande ontwikkelingen. Erwin vraagt of er een bewuste
keuze is gemaakt om de trainer met ander niveau niet verder uit te
werken. Met de samenwerking met Marell Sports zijn er
verschillende niveaus mogelijk. Raymond vraagt of er twee
verschillende trainers tegelijk aan de slag kunnen zijn, dit is
mogelijk, hangt af van het aanbod en van de aanmeldingen van
leden die training willen.
9.3 Automatisering: Getriggerd door de KNLTB, met de club App, zijn
we als bestuur verder gaan kijken, er zijn 4 partijen hiervoor. We
hebben een uitgebreide oriëntatie (KNLTB kostbaar en beperkt)
vandaar terecht gekomen bij All United. Dit bedrijf biedt een
uitgebreid pakket. Daarnaast werd in december 2015 onze website
gehackt, oude versie werd niet ondersteund. Eric moest dan 3
weken bouwen naar een nieuwe site.
Toen maar gekeken naar de mogelijkheden naar meer modules in
de site, pakket bevat ook ledenadministratie en financiële
administratie. Maar ook opties voor bardienstplanning,
automatische incasso en opties met facturatie en inning van
contributie. Niet alleen website maar ook extra communicatie
mogelijkheden, app met push berichten naar bv competitie teams.
Afgelopen week is de website live gegaan en de komende
maanden gaan we besteden aan implementeren ledenadministratie
en de financiële administratie.
10. Stand van zaken bouwcommissie / Verbouw:
Bouwcommissie is afgelopen jaar op alleen Hans Verhoeven zijn
schouders terecht gekomen, de 2 andere leden zijn beiden helaas
afgehaakt, een en ander heeft geresulteerd dat we nu geen concreet plan
hebben met betrekking tot de verbouwing. Er zijn een aantal offertes
aangevraagd en de commissie is in samen werking met bestuur aan de
slag om een prioriteiten lijst te maken. Plannen in voorbereiding:
• Dak verhogen t.b.v. isolatie en nieuw plafond
• Vernieuwen bar, in overleg met Bavaria
• Keuken vernieuwen, 2 meter dieper, U-opstelling
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•
•
•
•
•
•

Bijruimtes aanpassen
Nieuwe aluminium serre
Doucheruimtes slopen en opnieuw inrichten
Cv-installatie, Electra, schilderwerk
Bestrating vernieuwen
Subsidie voor duurzame energie sportaccommodaties
- O.a. voor zonnepanelen en ledverlichting banen.

Finale uitwerking komend half jaar, er komt een gedegen plan met
kosten, hiervoor zal een aparte ALV worden belegd, met daarin de
plannen. De commissie heeft zeker nog aanvulling nodig van leden met
bouwkundige kennis.
Niek Gorris meldt dat er een totaalplan moet komen, zodat het een
geheel wordt, en dan wellicht modulair uitvoeren. Is ook het idee van het
bestuur, vernieuwing in een totaal concept, functioneel. Erwin merkt op
dat er vorig jaar besloten is dat er ook een voorstel zou komen tot
goedkopere nieuwbouw, Hans meldt dat dit vorig jaar uitvoerig is
besproken en gezien de dalende ledenaantallen door het bestuur
financieel niet verantwoord wordt gevonden. De ALV van 2015 heeft
hiermee ingestemd.
Op de vraag of we nog financiering van de bank kunnen krijgen, wordt
gemeld dat we daar geen problemen verwachten we zijn een rijke
vereniging en er is nog altijd een lage rente. Gertia vraagt of de
commissie wordt uitgebreid, heeft zeker de voorkeur ook van bestuur,
dus graag aanmeldingen hiervoor.
11. Toekomstvisie 2016
richting geven aan beleid, geen grote wijzigingen t.o.v. toekomstvisie
2010-2015
- Sociaal en financieel gezond
- Speelsterkte 4 t/m 9
- Groei van 500 naar 600 leden
- 1 vaste trainer
- Huur 12 banen
- Gemoderniseerd paviljoen
- Draait op vrijwilligers
- Interne toernooien en competities, externe competitie & OT
- Ondersteund door sponsoren en gemeentelijke jeugd-subsidie
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12. Begroting 2016
Investeringen € 10.000
Contributie blijft in 2016 ongewijzigd
Toevoeging voor jubileum € 1.000
Begroot resultaat: € 5.100
De contributieopbrengsten gaan omlaag omdat het aantal leden terug
loopt.
Nieuwe commissie ledenwerving en –behoud (LW en LB) nu een budget
2K
Contributie KNLTB loopt terug
Automatisering eerste jaar 1.8K, daarna 450 en 1 euro per lid
ALV gaat akkoord met de begroting
13. Rondvraag
Ingrid Samuels namens de bardienstplanning: het blijft een probleem
om de bardiensten in de vullen, Adri vult aan als er geen bardienst is, dan
ook clubhuis dicht. Of laten tekenen voor overdracht bardienst aan
andere verantwoordelijke. Raymond van Lokven meldt dat het misschien
mogelijk is om alleen nog te pinnen, dan is er geen kassa en hebben we
ook gelijk controle op de jeugd onder de 18. Nemen we mee in nieuwe
applicaties van website en vragen Beheer hier ook naar te kijken.
Misschien een idee om de competitie spelers te verplichten om een
bardienst in te vullen in de weekenden en of avonden. Dit ligt verzoek ligt
inmiddels bij bestuur. Misschien de planning toch vast gaan invullen door
de bardienstplanning als mensen zelf geen diensten inplannen.
Niek Gorris: Sponsering, op de telborden op de banen en op het bord op
terras staan sponsors die niet meer sponseren en/of bestaan. Dit
actiepunt staat op actielijst Beheer om te gaan vervangen.
Ad Sleutjes, verzoek om kritisch te kijken naar een koffiezetmachine die
ook in snelheid kan voorzien. Natuurlijk is kwaliteit ook een belangrijk
punt maar snelheid ook zeker met Wicom, toernooien etc.
Erwin Peddemors: Mag bestuur zonder goedkeuring ledenvergadering
gaan verbouwen. Nee, dit zal in een ALV worden besproken en besloten.
Wim Aarts: er is een gerucht dat TV Helze weg moet i.v.m.
ruimtegebrek, is een gerucht, gemeente heeft geen enkel signaal
afgegeven dat dit gaat spelen, Edwin: daar toch eens naar kijken of
samengaan een optie is. Noodzaak is er financieel niet. Raymond van
Lokven oppert om daar proactief eens naar te kijken, nemen we mee in
bestuur. Bij de jeugd zijn wel samenwerking tussen De Helze en Heeze.
Initiatieven zijn daar om wat uit te wisselen. De eerdere trainer had veel
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initiatieven. Nu ook aan de slag met de nieuwe trainer om samenwerking
te bekijken. Hennie Doreleijers vraagt wat de verschillen met grote
verenigingen, meer afhangen, banen voller, feesten waren drukker, ook
invulling vrijwilligers dan minder lastig door meer leden, daarnaast zijn het
wel 2 heel verschillende verenigingen. Opmerking volgt nog over de
gladde banen is door gemeente aangepakt, onderhoud is geïntensiveerd.
Misschien eens kijken naar opties aanbieding lagere contributie om
ledenaantal te verhogen.
Yvonne Boin: kan de nieuwjaarsreceptie losgekoppeld worden van de
Wicom competitie, daar deze ondersneeuwt in de vele tennissers van de
Wicom, wordt meegenomen in bestuur.
Om 22.10 sluit Hans de vergadering.
Steen

Notulist: Joeps van

Afwezig m.k.: Dirk van der Put, Henk en Anette Elsenaar, Bert Heij,
Yvonne Boin, Lucy Boele, Rob en Antje Knapen, Fred en Joke
Peddemors, Adrie Hagens en Gonny Kornuijt.
Aanwezig: Ingrid Samuels, Gertia Bloemen, El van Zaanen, M. van
Haren, Gerry van Baal, Simon van den Boom, Tim Kornuijt, Rick
Leenheers, Erwin Peddemors, Eric Wiegers, Peter van den Kerkhof,
Niels Westhoff, Hans Schoots, Henk van Hek, Gijs Kerkhof, Ad Sleutjens,
Wim Aarts, Lenie Swinkels, Tinie Manders, Niek Gorris, Yolande
Gründemann, Tineke Heij, Truus en Marcel Hectors, Adrie Bakkers,
Raymond van Lokven, Hennie Doreleijers, Manou Pennaertz, Suzanne
van den Boom, Hans Gründemann, David Sprengers, Antoon
Warmoeskerken, Gerard Wilmink en Joeps van Steen.
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Jaarverslag Seniorentennis
Jaarverslag Seniorentennis 2016

Antoon Warmoeskerken
El van Zaanen
Gonnie Kornuijt
Gertia Bloemen
Rik Leenheers
Thijs Gerrits

Voorzitter
Algemene zaken
Competitie
Clubkampioenschappen
ISK

Gonnie zorgt voor de KNLTB competities.

Zij is verantwoordelijk voor de inschrijving van de teams richting KNLTB, er komt steeds meer
werk op haar af omdat de leden de mogelijkheid hebben met meerdere competities mee te
doen.
Ook blijkt dat een aantal teams op het laatste moment inschrijven of zelfs pas als de KNLTB
inschrijving al verstreken is.
Het afgelopen jaar hebben teams meegedaan aan de voorjaar-, najaar- en wintercompetitie.
De indeling was als volgt:
* Voorjaars competitie 2016:
Zondag
2 teams.
Maandag 5 teams.
Donderdag 4 middagteams, 2 avondteams.
Vrijdag
1 middagteam, 3 avondteams.
Zaterdag 8 teams.
Alleen district teams, totaal 25 teams.
Totaal 137 spelers waarvan 12 personen in 2 competities speelden.
8 teams werden kampioen.
* Najaar competitie 2016:
Donderdag 1 ochtendteam
Vrijdag
3 middagteams, 7 avondteams.
Alleen district teams , totaal 11 teams.
Totaal 63 spelers waarvan 3 spelers in twee competities speelden.
4 teams werden kampioen.
* Wintercompetitie 2015/2016:
Vrijdag
2 middagteams, 2 avondteams.
Alleen district teams totaal 4 teams.
Totaal 21 spelers.
Kampioenen nog niet bekend bij het schrijven van dit verslag
De ISK wordt door Rick georganiseerd.

We hebben de zomer- en winter ISK.
* Zomer ISK 2016:
107 deelnemers.
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130 wedstrijden.
* Winter ISK 2016/2017:
64 deelnemers.
94 wedstrijden.
Gertia organiseert de clubkampioenschappen.

Zoals elk jaar was het plannen van een datum een probleem.
109 deelnemers.
162 wedstrijden.
15 onderdelen.
90 inschrijvingen.
Alle commissie leden ondersteunen daar waar nodig is bij elkaars activiteiten.
Zeker bij de clubkampioenschappen is ondersteuning hard nodig.
Rick heeft onze commissie eind 2016 verlaten, Thijs zal zijn taken m.b.t. ISK overnemen.
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Jaarverslag Jeugdtennis
Jaarverslag Jeugtennis 2016
Leden:
Voorzitter

: David Sprengers

Competitie

: Harold van Soerland

PR

: Joey Voeten

Clubkampioenschappen

: Debbie Lindenbergh
: Stein Seetsen

Financiën/notulen

: Debbie Lindenbergh

Ledencontact

: Marlien Tomohamat

De commissie Jeugdtennis heeft dit jaar weer een aantal activiteiten
georganiseerd.
Carnaval vrijdagavond 5 februari 2016
Ook dit jaar kon de jeugd weer verkleed komen tennissen op de vrijdag voor
carnaval. De jeugdcommissie had samen met Marell Sports een leuk programma
samen gesteld vol met (tennis)spelletjes. Natuurlijk konden de kinderen ook dit
jaar weer een prijs winnen voor het mooiste/origineelste kostuum.
De opkomst was redelijk (20-25 kinderen), kinderen blijven het leuk vinden om
het carnavalsseizoen hiermee te starten.
Junior-senior toernooi maandag 28 maart 2016
e
Dit jaar werd het toernooi op 2 paasdag gehouden, er waren 25 koppels
aanwezig en zoals elk jaar was het ook dit jaar een succes. De kinderen en de
senioren hebben zich prima vermaakt.
De K.N.L.T.B. competitie 2016
Voorjaar 6 competitieteams
Team
Aantal
Speeldag
Rood
1
Zondag (worldtour)
Oranje
1
Zondag (worldtour)
Groen
1
Woensdag
30

Geel

3

Zondag

Team groen is kampioen geworden
Najaar 5 competitieteams
Team
Aantal
Speeldag
Rood
1
Zondag (worldtour)
Oranje
1
Zondag (worldtour)
Groen
1
Woensdag
Geel
2
Zondag
Team groen en team geel mix tm 17 jaar zijn in het najaar kampioen geworden.
Voordat het competitieseizoenen begonnen zijn er informatieavonden gehouden.
Tijdens deze avonden kregen de deelnemers de benodigde informatie. Daarnaast
werd er 1 captain per team aangewezen. Deze captain verzorgde alle
communicatie met de tegenstanders en met de overige teamleden.
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Jeugd uitjes
Dit jaar is er een “kamp” gehouden. Voor deze activiteit hadden 13 kinderen zich
ingeschreven van een leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
De deelnemende kinderen kwamen op vrijdag vanaf 18.00 uur aan op de Mast.
Door Marell Sports was er een leuke tennis avond georganiseerd met allerlei
(tennis)spelletjes. Hierna werd op een geheel donker sportpark het zoekspel
Cluedo gespeeld en daarna nog gezamenlijk een film gekeken. Het leukste van
alles was natuurlijk dat er ook daadwerkelijk op het park geslapen werd en wel in
de kantine!!!
In de vroege ochtend stonden er alweer kinderen op de tennisbaan en na een
gezamenlijke lunch is de hele groep vertrokken naar het Sterrenstrand. Na een
actieve middag werd er samen afgesloten op het sportpark en konden alle
kinderen weer vol verhalen naar huis.
Clubkampioenschappen 19 september tot en met 2 oktober 2016
Aantal inschrijvingen: 23, meerdere kinderen speelden in verschillende
categorieën mee.
Voor onze jongste jeugd (categorie rood/oranje) was er 1 ochtend gereserveerd.
Deze kinderen hebben op zaterdag 24 september onderling hun wedstrijdjes
gespeeld. Er waren cadeautjes voor alle deelnemers (totaal 8 stuks) en aan het
eind van de ochtend mocht er zelfs nog een cadeautje uit de grabbelton gepakt
worden. Alle kinderen (en volwassenen) waren enthousiast over deze opzet! De
kinderen van oranje hebben ook nog een finale gespeeld op 2 oktober.
De overige jeugd speelden gedurende de 2 weken de wedstrijden. Enkele
categorieën zijn samengevoegd om de kinderen toch te kunnen laten spelen.
Door goed te kijken naar speelsterktes/leeftijden van de leden konden zij goed
verdeeld worden, waardoor er gelijkwaardige categorieën samengesteld konden
worden.
Naast de wedstrijden was er dit jaar voor de tweede keer een dagloterij en 2
heuse hoofdprijzen. Per wedstrijd die men speelde kreeg men een daglot.
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Dagelijks konden er 3 prijsjes gewonnen worden, welke door de sponsors
beschikbaar waren gesteld. Daarnaast kreeg elke deelnemer aan de CKS 1 lot
voor de hoofdprijzen, zij moesten voor het innen van de prijs wel op de
prijsuitreiking aanwezig zijn. De hoofdprijs was beschikbaar gesteld door onze
clubtrainers Stijn Willekens en Marell Sports.
Uitwisselingstoernooi bij de TV de Helze 13 november 2016
e
Het toernooi werd voor de 4 keer georganiseerd, dit jaar door TV de Helze. De
jeugd van de Mast was vertegenwoordigd met 19 jeugdleden. De Mast heeft 3
categorieën gewonnen en gaat het toernooi het aankomende jaar organiseren.
De vrijdagavond( clubavond)
Er komen gemiddeld 20 kinderen op deze avond tennissen gedurende ± 40
weken per jaar.
Er zijn 3 groepen:
Groep rood/oranje
18.15 uur - 19.00 uur
Groep groen/ geel <14 jaar 19.00 uur - 20.00 uur
Groep geel
20.00 uur - 21.00 uur
Tijdens de clubavond komen om 18.15 uur ook kinderen die enkele proeflessen
willen volgen.
Algemeen
Het aantal jeugdleden per 17 augustus: 56.
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Jaarverslag Beheer en Onderhoud
Jaarverslag van Beheer & Onderhoud 2016.
Ondanks alle uitdagingen die er in 2016 waren op het gebied van het invullen van de
bardienstlijsten, kan het beheer toch doorgeven dat we wederom een mooi financieel
jaar achter de rug hebben. De omzet was zelfs iets hoger dan in het jaar 2015. Toch
moeten we constateren dat het steeds moeilijker wordt om de bezetting van
gecertificeerde bardienstmedewerkers in goede banen te leiden. De Gemeente
Geldrop zit ons steeds meer achter de broek om de regels na te leven en in 2016 zijn
we meerdere malen betrapt op het maken van overtredingen. Voorlopig heeft de
Gemeente het nog afgedaan met officiële waarschuwingen, maar dat zal in de
toekomst niet zo blijven. Daarom is er besloten om met ingang van 2017 de Masterij
alleen nog maar te openen wanneer er personen achter de bar staan met een geldig
certificaat voor veilig alcohol schenken. Dus wanneer er niemand ingedeeld staat, dan
zal de bar niet meer opengaan. Voorheen konden onze leden nog op eigen
gelegenheid drank nuttigen. Van de andere kant zullen wij als beheer er alles aan
gaan doen om dit voor de rest van 2017 te voorkomen. Gelukkig hebben zich in 2016
al een aantal nieuwe personen zich aangemeld, die achter de bar willen staan.
Het beheer heeft een avond georganiseerd, waar deze nieuwe
bardienstmedewerkers het betreffende certificaat hebben kunnen halen. Hiervan
hebben een aantal personen dankbaar gebruik gemaakt en zijn inmiddels in het bezit
van het certificaat ‘veilig alcohol schenken’.
Met betrekking tot de bakdienst loopt het ook niet soepel. Er zijn simpel gezegd
gewoon te weinig kandidaten, die bakdiensten willen draaien. Bovendien worden er
steeds meer hapjes door de mensen zelf meegenomen en/of buiten de deur besteld.
Daardoor lijdt de vereniging ook een aanzienlijk verlies, omdat er bijna geen verkoop
meer plaats vindt. In de toekomst zullen we ons moeten gaan beraden hoe we dit
probleem op moeten lossen.
Het beheer heeft begin 2016 in opdracht van het bestuur de jaarlijks terugkerende
nieuwjaarsreceptie mogen organiseren. Los van het feit dat er die middag ook de
wicom werd gespeeld, was er toch een aanzienlijke opkomst. Uiteindelijk kunnen we
constateren dat de nieuwjaarsreceptie nog steeds leeft binnen een groot deel van
onze leden.
De inmiddels traditionele feestavond van onze fooienpot tijdens de
clubkampioenschappen was ook een groot succes. Wel moet erbij worden vermeld
dat er vanuit de jeugdcommissie en de technische commissie het verzoek bij ons
binnen was gekomen om het dit jaar eens op een andere wijze te doen. In plaats van

34

de traditionele barbecue met aansluitend de feestavond met disc-jockey, zouden zij
het op prijs stellen om eens een tennisclinic door Marell te laten verzorgen, met
vervolgens een simpel avondeten, afsluitend de pub-quiz en een gezellig na borrelen.
Zogezegd, zo gedaan en met dank aan deze 2 commissies was het zeker voor
herhaling vatbaar.
Los van het feit dat het beheer natuurlijk verantwoordelijk is voor de inkoop en de
verkoop van alles wat in de kantine wordt omgezet (met de daaraan gekoppelde
financiële verantwoordelijkheid), heeft het beheer ook zorg gedragen dat er een AED
in de gang van de kleedkamers hangt. Met deze AED is het mogelijk om personen
met bepaalde acute hartproblemen de eerste hulp te verschaffen. Ook hangt er een
lijst naast met personen, die de cursus voor het gebruik van dit apparaat hebben
gevolgd.
Ongetwijfeld zal het jullie zijn opgevallen dat we tegenwoordig heerlijke ‘latte
macchiato’ kunnen schenken uit ons nieuwe koffiezetapparaat. Na jarenlang uitstel is
het er dan toch van gekomen. Maar we moeten ons oude apparaatje dankbaar zijn
voor de meer dan trouwe dienst, die hij heeft tijdens de afgelopen jaren heeft
vervuld.

Ook onze vereniging heeft in 2016 last gehad van de enorme hagelbui die over
een deel van Brabant trok. Gevolg was dat er een groot aantal gaten in het dak
van de serre achterbleven. Inmiddels hebben wij een aardig bedrag ontvangen
van onze verzekeraar voor de geleden schade.
Op de banen hebben we allemaal de nieuwe telborden kunnen bewonderen,
waarvan we inmiddels ijverig gebruik maken tijdens de wedstrijden. De
nodige netten zijn vervangen en/of gerepareerd en alle anderen karweitjes,
die nodig zijn op ons tennispark zijn (inclusief het onderhoud van de
Masterij) zijn door onze technische mensen verzorgd. We kunnen er altijd
een beroep op doen. Zelfs de klok op ons tennispark heeft zijn
werkzaamheden inmiddels weer hervat.
Beheer & Onderhoud

35

Jaarverslag OTC
Jaarverslag OTC 2016
Dit jaar is het Bourgondisch Open gespeeld van gespeeld van 11 t/m 19 juni (2016).
M/V
Jaar
Aantal spelers
Aantal wedstrijden

174 / 120

2016

294

310

2015

307

327

2014

297

290

2013

298

281

De deelnemers kwamen van 45 verschillende clubs. 90 spelers van onze eigen
vereniging hebben ingeschreven, Carolus en T.V. de Helze beide met 41 spelers op
een gedeelde tweede plaats.
Dit jaar hadden we 35 categorieën. In de 6 en de 7 waren 35+ categorieën.
In totaal zijn 7 categorieën niet doorgegaan door te weinig of geen inschrijvingen, dit
betreft DE4, GD4, DE5, DE6 35+, DE7, DE7 35+, DD8. Er zijn dus duidelijk minder dames
die inschrijven.
Inkomsten

Uitgaven

Inschrijfgeld

¤

3.017,50,-

Pubquiz

¤

80,00-

Sponsorgeld

¤

1.580,00-

Totaal

¤

Prijzengeld

¤

962,50

KNLTB-kosten

¤

138,50

¤

467,00

¤

142,10

¤

2530,12

¤

4240,22

Drankjes OTC tijdens
toernooi
Drankjes tijdens
vergadering
Toernooikosten (o.a.
pubquiz, bbq, hapjes, DJ)

4.677,50,-

Totaal

Positief resultaat (met kleine correctie) : ¤ 440,32
Dank aan onze hoofdsponsor Verest en natuurlijk de vele andere sponsoren:
Natura
Slagerij Seelen
Miko Koffie
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Financieel
Klasens Huizenbemiddelaar
Adema

Domino’s
DSR-Food
v.d Berg Visspecialist
J&J Productions
IJssalon Kees
Coffee Club Einhoven
Bloemen Rinus van de Kerkhof

Ringo’s
J. v.d. Winkel B.v.
Kluskundige Eric Wiegers
Tandartsenpraktijk v.d. Weijer
De Bottelarij
Autorijschool Elsenaar
Klasens Hypotheken en Verzekeringen
Tennisschool Stijn Willekens
Kaffee Peijnenburg
Schadebedrijf de Kade
Tonnaer Media
G&G Bouw en Metselbedrijf

Met name de pubquiz op de vrijdagavond is heel goed bevallen. Halverwege de week was de
inschrijving hiervoor al vol. Het was een erg gezellige avond die afgesloten is met een DJ.
Voor het komende Bourgondisch Open is besloten om categorie 3 toe te voegen. Dit omdat een
aantal vaste spelers (o.a. van de Helze) 3 speler is geworden. Ook willen we kijken of dit een
extra toevoeging is voor ons toernooi waarmee we wellicht meer bezoekers trekken.
Alle leden van de commissie blijven ook komend jaar bij de commissie.

Namens de OTC,
Bo, Ludo, Peter, Rick, Simon, Fenna, Rob
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Jaarverslag Relatiemanagement
JAARVERSLAG Relatiemanagement 2016
Samenstelling seizoen 2016:
Suzanne van den Boom (voorzitter)
Ledencommissie - Ledenwerving en behoud (Peter van de Kerkhof)
Eric Jacobs (Opmaak Zendmast en Website)
Maikel Bongers (algemene sponsoring)
Samenstelling seizoen 2017:
Suzanne van den Boom (voorzitter)
Ledencommissie - Ledenwerving en behoud - VACANT
Eric Jacobs (website en opmaak)
Maikel Bongers (algemene sponsoring)
Ledencommissie – Ledenwerving en behoud
De Ledencommissie (toegevoegd in 2013) was in 2014 goed op weg. Het doel om nieuwe
leden te laten integreren en behouden door persoonlijke begeleiding en hen nauw te
betrekken bij verenigingsactiviteiten, worp zijn vruchten af. Steeds meer nieuwe
gezichten en veel positieve feedback. Helaas zijn de commissieleden door verschillende
redenen in september 2015 gestopt in de commissie. Helaas werd ook direct duidelijk
dat de vereniging niet zonder deze commissie kan. Het ledenaantal blijft teruglopen en
we hebben mensen nodig om de nieuwe leden te binden. Voor 2016 was er een nieuwe
“captain” gevonden in de persoon van Peter van de Kerkhof, een nieuw programma en
nieuwe ideeën! Helaas is het niet gelukt om een team om hem heen te vormen en heeft
ook Peter van de Kerkhof aan het einde van het jaar laten weten te stoppen in deze
functie. Peter, nogmaals bedankt voor alle inspanningen!
In de zomer (juni-juli-augustus) hebben we een succesvolle zomeractie op touw gezet.
De hele zomer tennissen voor een heel mooi actietarief. Deze actie werd aangeboden
aan bijvoorbeeld de voetbalclubs en de hockeyclub (tijdens hun zomerstop). We hebben
hier 58 zomerlidmaatschappen op gehad. Uiteindelijk zijn er 11 personen lid geworden
van de vereniging (waarvan 1 junior lid en 1 persoon die reeds rustend lid was).
De Mast heeft samen met Verest weer een mooie kraam gehad op de Mei’se Mert in
Geldrop. Enkele spellen konden door de jeugd gespeeld worden. Hier konden mooie
prijzen mee gewonnen worden. Uiteindelijk gaat het om de “zichtbaarheid”.
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Zendmast
De Zendmast wordt sinds maart 2013 elektronisch verstuurd, de digitale Zendmast.
Hierin zijn in 2016 geen wijzigingen aangebracht. Naast deze Zendmast mag er nog 1 à 2
keer extra per maand gemaild worden naar het ledenbestand. Het mailbestand is nog
steeds niet compleet als je kijkt naar het aantal leden. Mailadressen kunnen aangeleverd
worden op zendmast@de-mast.nl.
Het verzamelen van de kopij gaat nog op dezelfde wijze als voorheen. De verwerking
wordt door Suzanne (controle en e-mail uitsturen) en Eric Jacobs (opmaak) gedaan.
Deadline zijn te vinden op de website onder de commissie Relatiemanagement.
Website
De website van De Mast is eind 2015 offline gegaan (was overgenomen door
kwaadwillende software en niet meer te “repareren”). Begin 2016 zijn we een
samenwerking aangegaan met AllUnited. Zij hosten de nieuwe website, met hierbij een
compleet pakket op het gebied van Ledenadministratie, financiën en een tennisapp. Met
behulp van Eric Jacobs is de site begin maart live gegaan. Mocht je iets op de website
gezet willen hebben dan kunt je dit per email doorgeven aan: pr@de-mast.nl. Op dit
moment wordt de tennis app getest. Binnenkort volgt er meer informatie.
Media
Afgelopen jaar is er voor de overige commissies bemiddeld t.a.v. plaatsing van nieuws in
de lokale weekbladen. Meestal wordt een artikel ongewijzigd geplaatst. We moeten en
kunnen hier nog steeds actiever in te worden (vooral op het gebied van TC en JC). Mocht
je iets geplaatst willen hebben stuur dat dan per email (als het kan liefst ruim tevoren)
aan pr@de-mast.nl.
Wist je dat je gebruik kunt maken van de aankondigingsborden die staan bij de
gemeentegrenzen. Voor een relatief laag bedrag (€ 30,00) kun je 3 weken lang iets
aankondigen op deze borden. Dit dient echter ook tijdig aangevraagd te worden (pr@demast.nl).
Algemene sponsoring
Het aantal sponsoren over het afgelopen jaar is geëindigd op 26, wat er één minder is
dan het jaar ervoor. Echter door de bijdrage van een in 2015 geworven nieuwe sponsor
en de bonnetjesactie met de Keurslager is de totale sponsorbijdrage stabiel gebleven.
Wederom is aan het einde van het jaar als blijk van waardering een attentie bezorgd bij
alle sponsoren, dit maal in samenwerking met “Bakkerij Dirks”.
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De bonnetjesactie met Keurslager Seelen heeft ten opzichte van het vorige jaar bijna een
dubbele bijdrage voor de vereniging opgeleverd. Dit staat gelijk aan één nieuwe sponsor.
De actie zal ook in 2017 worden voortgezet.
Namens de commissie Relatiemanagement,
Suzanne van den Boom,
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Jaarverslag WICOM
Jaarverslag Wicom 2015-2016
Het seizoen 2015-2016 hebben we niet tot nauwelijks last gehad van slechte
weersomstandigheden. Dit seizoen was wel een seizoen van de vele afmeldingen
van diverse teams, waardoor we genoodzaakt waren een groot aantal wedstrijden te
verzetten. Een specifieke oorzaak kunnen we hiervoor niet aanwijzen, wel doen we
een beroep op de teams om eerst zelf voor invallers te zorgen alvorens een verzoek
in te dienen om de wedstrijd te verzetten.

Statistiek
Als we naar de tabel hieronder kijken, zien we dat het totaal aantal teams een kleine
daling laat zien. Op de donderdag en zaterdag zien we onder de Mast teams een
kleine stijging, de zondag laat een kleine daling zien. Als Wicom-commissie zijn we
erg blij met zowel Mast teams als externe teams en hopen we dat we in de toekomst
weer een stijging in beide categorieën kunnen laten zien.
Seizoen

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

Mast

6

6

6

6

8

Ext

4

5

7

7

4

Mast
Ext

12
8

11
5

12
6

13
5

14
4

Zaterdag Mix Mast
Ext

3
1

3
1

Zondag Mix

Mast
Ext

19
18

20
17

18
16

18
19

16
18

Totaal

71

68

65

68

64

Donderdag
Dames

Zaterdag HH

Organisatie
Het seizoen 2015-2016 was het laatste Wicom seizoen van de organisatoren Peter
van de Kerkhof en Ad Sleutjes. Aad van Gerwen en Niels Westhoff zouden samen met
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Siska Onstenk de organisatie overnemen. Inmiddels is het seizoen 2016-2017 in volle
gang en zal het wellicht al zijn opgevallen dat Peter van de Kerkhof en Ad Sleutjes
nog steeds betrokken zijn bij de organisatie, waarvoor de organisatie erg dankbaar is.
De grootste reden hiervan is dat Aad van Gerwen vanwege een vervelende en
gecompliceerde oogblessure zich helaas niet heeft kunnen inzetten voor de Wicom
zoals hij gehoopt had.
Daarnaast was het seizoen 2015-2016 ook het laatste seizoen van het speciale team
wat ieder jaar weer voor lekkere hapjes zorgde tijdens de feestavonden en na de
wedstrijden, namelijk Susan & Frans Schellekens en Gerrie & Henk van Hek. Tijdens de
feestavond, eind maart 2016, hebben we afscheid genomen van dit team. Jarenlang
zijn zij achter de schermen van grote waarde geweest voor de Wicom.
Het seizoen werd zoals ieder jaar weer afgesloten met een feestavond welke weer
een groot succes was. Tijdens deze avond werd er stilgestaan bij de vertrekkende
commissieleden en werden de prijzen weer verdeeld. Gelukkig zagen we een
stijgende lijn in het aantal bezoekers van de feestavond. We doen ons best deze
stijgende lijn de komende jaren door te trekken.
Financieel
De Wicom heeft zoals begroot een vast bedrag afgestaan aan De Mast. Daarnaast
hebben de speelrondes, mede door het gunstige weer, voldoende barinkomsten
gegenereerd.
Namens de Wicom-commissie,
Niels Westhoff
Peter van de Kerkhof
Siska Onstenk
Ad Sleutjes
Uitgetreden:
Susan Schellekens
Frans Schellekens
Henk van Hek
Gerrie van Hek
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Agenda
Zaterdag 11 maart
Zondag 12 maart
Zaterdag 18 maart
Zondag 19 maart
Maandag 27 maart
Zaterdag 1 april
Zondag 2 april
Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Zaterdag 8 april
Zondag 9 april
Maandag 10 april
Woensdag 12 april
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april
Zaterdag 15 april
Zondag 16 april
Maandag 17 april
Woensdag 19 april
Donderdag 20 april
Vrijdag 21 april
Donderdag 27 april
Zaterdag 29 april
Zondag 30 april

WICOM
WICOM
WICOM
Commissievergadering
WICOM
World Tour Jeugd
Algemene Leden Vergadering
WICOM Feestavond
World Tour Jeugd
Junior/Senior toernooi
Bestuursvergadering
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Pasen
World Tour Jeugd
Voorjaarscompetitie
Pasen
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie
Koningsdag
Voorjaarscompetitie
Voorjaarscompetitie

Inleveren kopij
Jaar 2017
Nummer
3
4
5
6
7
8
9
10

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

www.de-mast.nl
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