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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

06-46670381

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

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

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

David Sprengers

I.S.K.

Thijs Gerrits

WICOM

Niels Westhoff

06-18118662

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken

06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

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

isk@de-mast.nl

otc@de-mast.nl

040-7600016

Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
Ledencommissie

Clubtrainers
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ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens

06-51611923

info@stijnwillekens.nl

BMT Bas Berkers

06-44644928

info@bmttennisevents.nl

BMT Mark van der Linden

06-54618694

info@bmttennisevents.nl

Arlette Scheepers

06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Vanuit het bestuur kan ik melden dat we druk zijn met de voorbereidingen van de
ALV op 26 maart a.s., hopelijk zien we daar weer vele mastleden om mee te praten
over onze mooie vereniging GLTV de Mast. Inmiddels zijn we volop bezig met de
renovatie van de kleedkamers en die zien er al fraai uit, de verwachting is dat deze
voor de Clubkampioenschappen klaar zijn, dus kunnen we heerlijk douchen in de
nieuwe ruimtes.
Het is nu nog steenkoud, maar de zon begint al weer steeds meer door te komen, dus
langzaam gaan we weer naar het voorjaar. Heerlijke tijd om weer naar buiten te
gaan om lekker te tennissen. Zoals menigeen wel weet, heb ik in november mijn
tennisracket (tijdelijk misschien) aan de wilgen moeten hangen i.v.m. een nieuw
knie. De operatie is goed gegaan en ik zit nog volop in de revalidatie, dus tennissen
luk voorlopig even niet. Ik heb me dus de afgelopen periode al wat verdiept in de
golfsport dus wellicht zie ik daar nog oude Mastleden. Door dezelfde reden heb ik
besloten mijn bestuursfunctie niet verder door te zetten. Suzanne zal voorlopig het
secretariaat gaan combineren met PR, maar we zijn dus naarstig op zoek naar een
nieuw bestuurslid voor Secretariaat of PR. Iets voor jou?
Gelukkig hebben we voor de penningmeester en voorzitter Beheer reeds nieuwe
bestuursleden gevonden, deze zullen aan u worden voorgesteld tijdens de ALV.
Ik dank iedereen voor een super leuke tijd bij de Mast, toch gauw 10 jaar lid geweest
en wens het bestuur succes voor de komende jaren bij de leukste tennisvereniging
van de regio.
Ik kom zeker nog eens langs tijdens een van de vele leuke activiteiten op de Bosrand.
Groet, Joeps
Secretaris
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TENNISBALLEN
Tennisballen te koop

Er zijn zijn nog altijd tennisballen te koop, zo goed als nieuw!
4 ballen voor 6,00.
Gerry van Baal, demastgvbaal@onsmail.nl
Vespuccistraat 39, Geldrop
040-2850473
thvanbaal@onsbrabantnet.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

BEHEER EN ONDERHOUD
HELP HELP HELP, of moeten wek zeggen HULP GEZOCHT!
We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen komen helpen met het poetsen van de
nieuwe kleedruimtes. Daar zit natuurlijk een flinke cementsluier op de tegels die
verwijderd moet worden. Zodat alles er daarna weer spic en span uit ziet. En daarna
weer bijgehouden kan worden door de schoonmaakploeg. Ongeveer Half maart zullen
we weer gebruik kunnen maken van de kleedlokalen.
Allemaal alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Brigitte en Ludovic zorgen voor de aanvulling van de verbanddoos in het clubhuis. Dus
als daar spulletjes uit gebruikt zijn willen jullie dit dan vermelden in het logboek dat
achter de bar ligt. Dan wordt het tijdig weer aangevuld.
We hebben subsidie gekregen van de gemeente en het rijk voor o.a. Zonnepanelen,
dus ook aan de duurzaamheid wordt gedacht. Hier wordt in de ALV aandacht aan
besteed.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een vervanger voor Bert Heij.
Dus wil degene die deze taak graag op zich neemt zich melden bij het beheer.
De financiën wat betreft barverbruik waren in januari en februari waren netjes!
Er wordt contact opgenomen met de gemeente voor het vervangen van de netten die
stuk zijn op diverse banen.
De vraag die we ons op dit moment stellen is of we op vrijdagavond open moeten
blijven (buiten de competitie en de toernooien om). Aangezien er weinig leden op
die avond tennissen.
De FEESTAVOND van de Fooienpot is op 24 maart, met een gezellige Pubquiz en wat
te happen.
We zijn bezig met een nieuw kassasysteem waarmee we kunnen pinnen en met de
clubpas kunnen betalen zodat we minder cash hebben. Mede daardoor zouden we
minder inbraak gevoelig worden.
Groet, Beheer
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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

11

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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EVEN VOORSTELLEN...
Beste Tennisvrienden,
Ik ben Elly van de Vijver en zo ongeveer 25 jaar lid van deze tennisvereniging.
Dus ik heb er al heel wat jaartjes op zitten bij De Mast.
Na 5 jaar ledenadministratie, 5 jaar OTC en 5 jaar ladies Night, dacht ik “nou ik heb
voldoende gedaan binnen de vereniging”. En nu begint het toch weer te kriebelen
om iets te gaan doen.
Ze zeggen wel eens: het bloed kruipt waar het niet gaan kan (of zoiets).
Vanaf het komende seizoen ga ik de taken van Dirk van de Put overnemen en mijn
steentje bijdragen als Voorzitter van de commissie Beheer & Onderhoud van de
Masterij.
Ik hoop jullie daar allemaal te verwelkomen en natuurlijk hoop ik ook op jullie
medewerking wat betreft het schoonhouden en de verzorging van ons paviljoen.
MVG Elly van de Vijver

13

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
Een nieuw jaar en dat betekent dat het nieuwe voorjaar er ook weer aankomt. Een
voorjaar waar voldoende activiteiten weer op het programma staan.
CARNAVAL
Op vrijdagavond 9 februari was er weer carnaval-tennis! Helaas liep deze avond iets
anders dan wij gedacht hadden. De banen waren voorzien van een klein
sneeuwlaagje en we hebben onze carnavalsavond helaas moeten afzeggen.
CAPTAINSAVOND
Speeldagen voor de voorjaarscompetitie zijn:
8 april, 15 april, 22 april, 6 mei, 13 mei, 27 mei, 3 juni
De competitieteams zijn bekend.

Op VRIJDAGAVOND 30 maart is de captainsavond. De avond begint om 19.00 uur.
Op deze avond zullen de kosten voor de competitie betaald moeten worden. Kosten
zijn 40 euro per team. En zullen de papieren die nodig zijn uitgedeeld worden. Ook is
er deze avond gelegenheid om uitleg te krijgen over het invullen van de papieren.
WOLDTOUR
De planning van de worldtour is bekend:
ORANJE

18 maart

T.C. Leende, Leende

25 maart

Waalrese L.T.V., Waalre

2 april 9:00

Genneper Parken, Eindhoven

10 juni

THUIS

17 juni

T.V. Heeze

24 juni

E.T.V. Volley, Eindhoven

1 juli 9:00

Genneper Parken, Eindhoven
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ROOD

18 maart

T.V. Packador, Someren

25 maart 10:00

Budelse Tennisvereniging, Budel

2 april

THUIS

10 juni

T.C. de Helze, Geldrop

17 juni

T.V. Heeze, Heeze

24 juni

Waalrese L.T.V., Waalre

1 juli

THUIS

Kosten voor de Worldtour bedragen 5 euro per persoon en mogen op de eerste
speeldagen contant aan Harold of Marlien betaald worden.
VRIJDAGAVONDTENNIS
Een aantal meiden is hard aan het trainen om van oranje de overstap naar groen te
gaan maken, zij zullen op de vrijdagavond gaan aansluiten in het uur van 19.00 tot
20.00 uur.
Mocht u in de toekomst denken dat uw kind hier ook aan toe is, kunt u dit altijd met
de jeugdcommissie overleggen! Uiteraard ook de overgang van groen naar geel.
JUNIOR/SENIOR TOERNOOI
In deze zendmast vind je het inschrijfformulier!! We hopen dat jullie gezellig allemaal
mee doen!
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INSCHRIJFFORMULIER JUNIOR SENIOR TOERNOOI

Op maandag 2 april van 11:00 - 17:00 (met de worldtourspelers wordt er 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!
Ook onze senioren van de club die graag een keer met hun kind, buurmeisje of
jongen, neefje, nichtje willen spelen zijn natuurlijk van harte welkom!!!
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.*
*Arceren wat van toepassing is
Naam senior:
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BAMI/NASI TOERNOOI
Dit jaar was het dan zover. Op zondag 28 januari werd het traditionele
gezelligheidstoernooi georganiseerd voor het voorjaar. Dit jaar stond het thema in het
teken van “Bami & Nasi in de Mix”.
Een paar jaar geleden werd dit ludieke idee al opgevangen vanuit de toenmalige
deelnemers. Dit jaar is het er dan van gekomen en met een enorm succes!
De voorbereidingen zijn gestart medio december 2017. Op uitnodiging van Niels en
Peter schoven aan Ronald Tönjes en Nils van Houdt aan.
Een voorstel werd op tafel gelegd en Niels en Peter konden al genieten van een
heerlijk voorproefje. Het plan werd gemaakt en de hapjes per ronde gedefinieerd.
Het deelnemers veld dit jaar was ruim 60 personen (80 was max.) en ze werden op
zondag verwelkomd met een heerlijk bakkie koffie en een heerlijke Indonesische
Spekkoek.
De inschrijvingen werden gedaan onder het toeziend oog van Ad en Niels en de
indeling per Poule werd bekend gemaakt. Er werd gestreden in 3 Poules, ingedeeld
op ongeveer gelijke sterkte, elk 20 deelnemers groot.
Na de eerste wedstrijd werden de deelnemers terug ontvangen in het paviljoen met
een heerlijk Indonesische snack. Ronald verzorgde op de achtergrond met zijn
muzikale maat voor een gezellige sfeer. De toon voor de dag was gezet. Ronald en
Nils plus de dames verzorgden vervolgens een heerlijke Soto-soep en het traditionele
“Snert-toernooi-Borreltje” ontbrak niet in de heerlijkheden die werden geserveerd
aan de deelnemers.
Uiteindelijk werden de laatste tennisactiviteiten rond de klok van 15.00 uur afgerond.
Langzaam werd de sfeer in ons paviljoen gezelliger en gezelliger. Inmiddels was de
achterban van Nils en Ronald ook aangeschoven en verzorgden de uitgifte van het
buffet geheel in Indonesische sfeer. De serre was enorm gezellig aangekleed en alles
stond gereed voor de heerlijke Bami&Nasi hap.
Niels, met de hulp van Antje, zette nog even de puntjes op de “i” door bij een aantal
sponsoren uit Geldrop (Jade en Tsong Sing) de heerlijke saté op te halen.
De Organisatie ging over tot de prijsuitreiking, maar voor dit alles werden nogmaals
de beide heren en de achterban enorm bedankt voor het maken en mogelijk maken
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van de heerlijke hapjes. De bekende sponsor Rinus van de Kerkhof deelde zelf de
bosjes bloemen uit aan de dames en de heren werden ook getrakteerd met een
attentie. De winnaars gingen er vandaar met een starterspakket voor de Indonesische
tafel, Ingrid Samuels, Bas van der Donck en Albert van Osch…..
Daarna schoven de deelnemers aan aan het heerlijke uitgebreide buffet. Niet één
keer maar wel twee keer kon men genieten van de lekkernijen.
Al met al een heerlijke dag die rond de klok van 21.00 uur werd afgesloten nadat de
organisatie de boel nog wat schoon had gemaakt en de sleutel omdraaide om de
Masterij te sluiten. Een geslaagde dag en wederom voor herhaling vatbaar.
Wij zouden willen zeggen dat ruim 350 leden iets gemist hebben en zich tijdig zullen
moeten inschrijven om volgend jaar een plekkie te veroveren in ons traditionele
voorjaars gezelligheidstoernooi.
We hebben er wederom een paar geweldige vrijwilligers bij om de Mast kleur te
geven. Wij staan er weer klaar voor om het in 2019 wederom te organiseren……. Tot
dan!
Organisatie Snerttoernooi 2018
Nils, Ronald, Niels, Peter, Ad (en achterban)
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UITSLAGEN ISK
Uitslagen Zomer ISK 2017
Poule DD A:
1. Anette Elsenaar - Brigitte de Poorter
2. Yolanda Nauta - Nellie Snepvangers
3. Ellen Huijbers - Dorien de Rooij
4. Anniek van Gerwen - Bianca van Schoonhoven
5. Truus Jansen - Ans van de Laak
6. Marij Jefferson - Maria Maasen
Poule DD B:
1. Willy Hoving - Jose Slaats
2. Brigitte de Poorter - Dorien de Rooij
3. Henriette van Bakel - Fridi Schapendonk
4. Ellen Huijbers - Trudy Sturkenboom
5. Marianne Ansems - Annelies Manders
6. Marianne Lammerts - El van Zaanen
7. Annemie van Lieshout - Inke Vogels
Poule GD A:
1. Koen Braken - Babs Matulessy
2. Ludovic Staals - Brigitte de Poorter
3. Joep Schapendonk - Fridi Schapendonk
4. Antoon Warmoeskerken - Joeps van Steen
5. Ad Goosens - Yolanda Nauta
Poule GD B:
1. Henk Elsenaar - Annette Elsenaar
2. Walter van Leeuwen - Marianne Ansems
3. Remy van Ulden - Ellen Huijbers
4. Han Kees Geervliet - Marij Jefferson
5. Thijs Gerrits - Jolein Gerrits
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Poule HD A:
1. Henk Elsenaar - Ludovic Staals
2. Simon van de Boom - Walter Hermsen
3. Hans van de Akker - Arjan Griffioen
4. Martien van de Boogaart - Theo van den Broek
5. Bert de Groen - Dirk van der Put
6. Rob van der Jagt - Peter van de Kerkhof
Poule HD B:
1. Joep Schapendonk - Roel Slegers
2. Geert Gerrits - Thijs Gerrits
3. Tom Violier - Bob van Zaanen
4. Walter Peters - Antoon Warmoeskerken
5. Walter van Leeuwen - Hans Manders
Poule HE:
1. Ludovic Staals
2. Elwin van der Ley
3. Jack Bernaards
4. Han Kees Geervliet
5. Geert Gerrits
6. Raymond van Lokven

De winnaars mogen een prijsje afhalen bij de leden van de Seniorencommissie. Een
lijstje hangt op het bord van de ISK.
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Algemene ledenvergadering 26 maart 2018
1 Opening
2 Notulen jaarvergadering 27 maart 2017
3 Jaarverslagen van de commissies
4 Verslag van de kascommissie
5 Financiële toelichting verenigingsjaar 2017
6 Benoeming kascommissie
7 Bestuurssamenstelling /benoeming nieuwe bestuursleden

PAUZE

8 Ingekomen stukken
9 Mededelingen Bestuur
10 Toekomstvisie De Mast
12 Verbouwing Masterij
13 Begroting 2018
14 Rondvraag

Jaarverslag Wicom 2016-2017
Het aantal mutaties ten opzichte van het seizoen 2015-2016 was afgelopen seizoen gelukkig
een stuk lager. Daarentegen hadden we met name eind januari en begin februari last van het
winterweer. Hierdoor zijn verschillende wedstrijddagen verzet. Als organisatie hebben we ons
uiterste best gedaan om zo veel mogelijk wedstrijden te verzetten. Hierdoor is het finale
weekend in maart komen te vervallen en is noodgedwongen een regulier speelweekend
geworden. In februari zijn we eenmalig uitgeweken naar de Helze om een speelronde te
organiseren, waar de banen wel bespeelbaar waren. Als Wicom-organisatie zijn we de Helze
dankbaar voor deze samenwerking.
Statistiek
Als we naar de tabel kijken, zien we dat het totaal aantal teams een kleine daling laat zien. Op
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 laten zien.
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Organisatie
De organisatie bestond dit jaar uit Peter van de Kerkhof, Niels Westhoff, Ad Sleutjes en Siska
Onstenk. Ad Sleutjes is aan het einde van het seizoen officieel uit de commissie getreden, maar
zal op de achtergrond bij de Wicom betrokken blijven. Als commissie danken we Ad voor zijn
jarenlange inzet voor de Wicom en zijn we blij dat hij met zijn ervaring op de achtergrond
actief zal blijven.
Het seizoen werd traditiegetrouw afgesloten met het jaarlijkse Wicom-feest. Het was een zeer
geslaagde avond, met een stijging van het aantal bezoekers op de feestavond ten opzichte van
de andere jaren.
Het volgend seizoen zal in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Wicom. Het
seizoen wordt afgetrapt met een groots jubileumfeest.
Financieel
De Wicom heeft zoals begroot een vast bedrag afgestaan aan De Mast. De barinkomsten vielen
iets lager uit dan voorgaande jaren, de oorzaak hiervan zijn een aantal uitgevallen speelrondes
door het winterse weer.
Namens de Wicom-commissie,
Niels Westhoff
Peter van de Kerkhof
Siska Onstenk
Uitgetreden: Ad Sleutjes
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JAARVERSLAG Relatiemanagement 2017
Samenstelling seizoen 2017:

Suzanne van den Boom (Voorzitter)
Ledencommissie - Ledenwerving en behoud (VACANT)
Eric Jacobs (Opmaak Zendmast)
Maikel Bongers (Algemene sponsoring)
Samenstelling seizoen 2018:

Suzanne van den Boom (Voorzitter)
Ledencommissie - Ledenwerving en behoud - VACANT
Eric Jacobs (Opmaak Zendmast)
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 2016 zijn taken neergelegd. In 2017 is er geen Ledencommissie geweest en is deze
belangrijke functie nog steeds vacant. Gelukkig hebben we, mede door de inzet van de
Ledenadministratie (Manou Pennaertz), weer de zomeractie opgezet. De hele zomer (juni, juli,
augustus) tennissen voor een heel mooi actietarief. Deze actie werd aangeboden aan
bijvoorbeeld de voetbalclubs en de hockeyclub (tijdens hun zomerstop). We hebben hier 50
zomerlidmaatschappen op gehad (8 junioren en 42 senioren). Uiteindelijk zijn er 11 personen
(senioren) lid geworden van de vereniging. Wederom een mooi resultaat.
Zendmast
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De Zendmast wordt sinds maart 2013 elektronisch verstuurd, de digitale Zendmast. Hierin zijn
in 2017 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@demast.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. Deadlines 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 2016 live gegaan. In 2017 zijn er geen wijzigingen geweest hierin. Mocht je iets op de
website gezet willen hebben dan kunt je dit per email doorgeven aan: pr@de-mast.nl.
ClubApp

In oktober 2017 is de ClubApp gelanceerd! Iedereen (met mailadres) heeft een uitnodiging
ontvangen om de gratis app te downloaden. Super handig om het laatste nieuws, de
weersvoorspelling of de agenda te kunnen checken op je tablet op smartphone. Geen
uitnodiging gehad of is de mail je ontgaan, laat het weten op pr@de-mast.nl en de uitnodiging
wordt opnieuw verstuurd.
Media

Afgelopen jaar is er voor de overige commissies weinig geplaatst in de lokale weekbladen. We
moeten en kunnen hier echt 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).
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Algemene sponsoring

De Algemene Sponsoring kende in 2017 een stabiel jaar zonder grote veranderingen en een
lichte stijging in de totale bijdrage naar ¤ 5.688. De belangrijkste activiteiten over het
afgelopen jaar waren:
- Nieuwe sponsorovereenkomst getekend met Domino's Pizza Geldrop
- Nieuwe sponsoring op de telborden voor VM1 (baan 7-8) en Kaffee Peijnenburg - Hotel Nijver
(baan 9-10)
- Bonnetjesactie met Keurslagerij Seelen voortgezet
- Verlenging van het contract met de hoofdsponsor Verest Sport tot en met 2020
- Eindejaarsattenties bezorgd aan alle sponsoren
Voor volgend jaar weten we reeds dat de volgende sponsoren hun sponsoring beëindigen:
Bavaria (overstap nieuwe brouwer), Redo Installatietechniek B.V. (nieuwe eigenaar)
en Groente & Fruit - van de Kerkhof (wil ook andere verenigingen sponsoren). Om dit op te
vangen zullen nieuwe bedrijven benaderd moeten worden.

Namens de commissie Relatiemanagement,
Suzanne van den Boom

Jaarverslag OTC 2017
Dit jaar is het Bourgondisch Open gespeeld van gespeeld van 10 t/m 18 juni (2017).
Jaar

Aantal spelers

M/V

Aantal wedstrijden

2017

324

167 / 158

323

2016

294

174 / 120

310

2015

307

327

2014

297

290

2013

298

281
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Het afgelopen open toernooi was er wel een voor in de boeken. Prachtig weer, geweldige
catering, meer inschrijvingen dan het jaar ervoor (we zitten bijna aan het maximum), weinig
WO’s. We hebben een perfect team en samen hebben we weer een fantastisch toernooi
neergezet.
De deelnemers kwamen van 41 verschillende clubs. 84 spelers van onze eigen vereniging
hebben ingeschreven, T.V. de Helze, T.V. Heeze en Carolus ‘leveren’ de meeste spelers met
respectievelijk met 45, 44, en 31 spelers.
Dit jaar hadden we als proef voor het eerst categorie 3 erbij. We waren benieuwd of we
voldoende inschrijvingen hiervoor zouden krijgen en of dit wellicht extra bezoekers op het park
zou trekken. Ondanks onze inspanningen om categorie 3 spelers te benaderen (we hadden een
lijst van Mierlo en van de Helze gekregen) hadden zich helaas maar 4 spelers voor de HE 3
ingeschreven. Gezien dit aantal, de speciale gas gevulde ballen die we moeten aanschaffen en
het contante geld dat deze spelers willen, is tijdens de evaluatie besloten om deze categorie
weer te laten vervallen.
We zijn heel blij dat we ons team hebben kunnen versterken met Henriette Ederveen. Zij heeft
de catering verder geprofessionaliseerd en naar een hoger niveau gebracht. Ook hier hebben
we nu een fantastisch draaiboek wat we de komende jaren verder aanvullen en uitbreiden.
Een woord van dank aan het beheer. Door in een vroeg stadium met elkaar te overleggen over
wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is, is de samenwerking fantastisch gegaan. Er was
steeds voldoende voorraad, wisselgeld, etc. Ook zag de Masterij er iedere dag weer tiptop uit.
Echt een visitekaartje voor onze bezoekers.
Het hele toernooi hebben we fantastisch weer gehad wat maakte dat het alle dagen en zeker
ook ’s avonds gezellig druk was op het park. Met de heerlijke pizza’s van Domino’s, de ijsjes
van Kees, de haringen van vd Berg, de appelflappen van Dirks, alle zelfgemaakte hapjes en
niet te vergeten 4 dagen gratis BBQ doen we onze naam Bourgondisch Open eer aan. We zijn
absoluut op de goede weg gezien de vele bedankjes die we ook dit jaar weer van de spelers
hebben gehad. Via deze weg een woord van dank aan alle sponsoren. Zonder hen is het
onmogelijk om een dergelijk toernooi te organiseren. Wij hopen ook voor dit jaar op hun steun.
Het begint bijna traditie te worden; vrijdagavond hadden we nl. weer de pubquiz. Dit blijft een
publiekstrekker want halverwege de week was de inschrijving hiervoor al vol.
Het komende Bourgondisch Open wordt de 40ste keer. Dat laten we natuurlijk niet ongezien
voorbijgaan. De komende maanden beraden we ons hoe we dit 8ste lustrum vorm gaan geven.
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Dat er speciale dingen gaan gebeuren daar mag je op rekenen, zorg er dus voor dat je er bij
bent.
Alle leden van de commissie blijven ook komend jaar bij de commissie.
Tot slot het financieel overzicht en de lijst van onze sponsoren
Financieel overzicht
Inkomsten

Uitgaven

Inschrijfgeld

¤

3.111,00,-

Pubquiz

¤

80,00,-

Sponsorgeld

¤

1.745,00,-

Bourgondisch plankje

¤

93,50,-

Totaal

¤

Prijzengeld

¤

1.145,00,-

KNLTB-kosten

¤

138,15,-

Drankjes OTC tijdens toernooi
(inclusief drankjes voor
sponsoren)

¤

388,40,-

Ballen

¤

392,17,-

Catering
(hapjes, bbq, bananen etc.)

¤

1.750,00,-

Toernooikosten
(o.a. pubquiz, schoonmaak,
etc)

¤

845,48,-

¤

4.659,20,-

5029,50,-

Totaal

Positief resultaat (met kleine correctie) : ¤ 370,30
Dank aan onze hoofdsponsor Verest en natuurlijk de vele andere sponsoren:
Natura
Slagerij Seelen
Bloemen Rinus van de Kerkhof
Domino’s
DSR-Food
v.d Berg Visspecialist
J&J Productions
IJssalon Kees
Bakkerij Dirks

Financieel
J. v.d. Winkel B.v.
C&B Flocktechniek
Klasens Huizenbemiddelaar
Notariskantoor Marks Wachters
Tandartsenpraktijk v.d. Weijer
De Bottelarij
Autorijschool Elsenaar
Klasens Hypotheken en Verzekeringen
Tennisschool Stijn Willekens
Kaffee Peijnenburg
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Schadebedrijf de Kade
In de Gammele Geit
Tinie Manders
G&G Bouw en Metselbedrijf

Namens de OTC,
Bo, Ludo, Peter, Rick, Simon, Fenna, Henriette, Rob

Jaarverslag Beheer & Onderhoud 2017
In januari 2017 zijn de taken van het secretariaat overgenomen van Brigitte de Poorter door
Anette Elsenaar. Te beginnen in januari met de welbekende nieuwjaarsreceptie die wederom
weer goed werd bezocht. Dit jaar ging de wicom wel door in tegenstelling tot vorig jaar door
de weersomstandigheden. Even werd er gedacht om de nieuwjaarsreceptie apart te houden,
maar hier waren de meningen over verdeeld en werd besloten om dit tegelijkertijd met de
wicom te doen.
Dit jaar zijn we overgegaan op een nieuwe brouwer, InBev. De prijzen zijn een beetje
aangepast. We hebben wel een ander soort bier gekregen. Jupiler i.p.v. Bavaria. Weizener als
wit biertje, maar de Hoegaarden is er ook nog, weliswaar in een ander glas. In de laatste tap
wordt nog geëxperimenteerd met biersoorten.
We hebben dit jaar minder omgezet dan in 2016. We merken dat als er meer toernooitjes
georganiseerd worden, dit een aanzienlijke verhoging geeft van de omzet.
We hebben besloten om de bakdiensten onder te brengen bij de bardienst. We kijken of we bij
de voorjaarscompetitie de bakdiensten weer nodig hebben.
Yvonne Boin is de contactpersoon met de verschillende commissies. Zij houdt de lijnen kort en
laat de communicatie beter verlopen zodat de afspraken goed op elkaar worden
afgestemd. Antje Werkhoven en Ingrid Samuels verzorgen de indeling van de bardiensten en
Yvonne en Henk ondersteunen dit vanuit het beheer.
De bardiensten zijn nog steeds een uitdaging, maar met de inzet van deze mensen zijn we op
de goede weg om dit in betere banen te leiden. Ook zien we regelmatig dat er zich nieuwe
mensen aanmelden om bardienst te draaien. Dat zien wij graag.
Dit jaar heeft het bestuur als regel gesteld dat een competitie team zich beschikbaar moet
stellen om bardienst te draaien. Zij verzorgen vanaf de najaarscomptitie 4x per team een
bardienst. Zo hopen we dat de bardiensten meer ingedeeld gaan worden.
De EHBO-doos wordt bijgehouden door Brigitte de Poorter en Loek Weimar. Wanneer er iets
uitgehaald wordt dien je dit te melden in het logboek wat er gebruikt is. Niemand hoeft iets
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aan te vullen. Dit wordt verzorgd door Brigitte en Loek. Zij houden om de 2 maanden bij wat er
uit is en vullen dit aan.
Voor het Open Toernooi zijn er op alle banen nieuwe bankjes gekomen. Dit ziet er verzorgd uit.
Er is al geruime tijd een budget voor de muziekinstallatie uitgetrokken. In 2017 zijn Henk en
Bert op pad gegaan, maar het kwam toch uit op een te grote kostenpost en het advies van het
Bestuur was om verschillende offertes te laten maken. In 2017 nog geen nieuwe
muziekinstallatie.
Het LOGBOEK is een communicatiemiddel met de leden en het Beheer. Niet alleen de bardienst
medewerkers kunnen dit gebruiken, maar ook de leden. Elke vergadering van het Beheer
wordt het logboek doorgenomen. Dit logboek ligt achter de bar. Wanneer er bv iets niet goed
functioneert, kan je dit melden.
Bert Heij geeft aan te gaan stoppen met het baanonderhoud.
De feestavond van de fooienpot in de week van de clubkampioenschappen was weer een
succes. De pubquiz werd goed bezocht en er was weer voldoende te eten. De muziek werd
verzorgd door DJ Aadje.
Al met al weer een mooi jaar achter de rug, maar het kan natuurlijk altijd beter.
Het Beheer.

Jaarverslag jeugdcommissie 2017
Leden:

Voorzitter

: David Sprengers

Competitie

: Harold van Soerland

PR

: Joey Voeten

Clubkampioenschappen

: Debbie Lindenbergh
: Stein Seetsen

Financiën/notulen

: Debbie Lindenbergh

Ledencontact

: Marlien Tomohamat

De J.C. heeft dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd.
Carnaval vrijdagavond 24 februari 2017
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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 2 april 2017

Dit jaar werd het toernooi op 2e paasdag gehouden, er waren 16 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 2017
Voorjaar 6 competitieteams

Team

Aantal

Speeldag

Rood

1

Zondag (worldtour)

Oranje

1

Groen

1

Zondag (worldtour)
Zondag

Geel

3

Zondag

Team geel jongens tm 14 jaar en geel mix tm 17 jaar zijn kampioen geworden
Najaar 6 competitieteams

Team

Aantal

Speeldag

Rood

1

Zondag (worldtour)

Oranje

1

Zondag (worldtour)

Groen

1

Zondag

Geel

3

Zondag

Team geel jongens tm 14 jaar en geel mix tm 17 jaar zijn 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
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team aangewezen. Deze captain verzorgde alle communicatie met de tegenstanders en met de
overige teamleden.

Jeugd uitjes

Dit jaar is er weer een “kamp” gehouden. Voor deze activiteit hadden 20 kinderen zich
ingeschreven van een leeftijd van 6 tot en met 14 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 een spel 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 Toverland. Na een actieve zonnige dag werd er samen
afgesloten op het sportpark en konden alle kinderen weer vol verhalen naar huis.
Clubkampioenschappen 20 september tot en met 1 oktober 2017

Aantal inschrijvingen: 26, meerdere kinderen speelden in verschillende categorieën mee.
Voor onze jongste jeugd (categorie rood/oranje) was er 1 ochtend gereserveerd. Deze kinderen
hebben op zaterdag 23 september onderling hun wedstrijdjes gespeeld. Er waren cadeautjes
voor alle deelnemers en aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een echte
goodiebag mee. De kinderen van oranje hebben ook nog een finale gespeeld op 1 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. Dagelijks konden er 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.
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Uitwisselingstoernooi bij G.L.T.V. de Mast 19 november 2017

Het toernooi werd voor de 5e keer georganiseerd, dit jaar door G.L.T.V. de Mast. Ter ere van de
5-jarige samenwerking is er een nieuw logo ontwikkeld en bij een nieuw logo hoort natuurlijk
ook een nieuwe wisselbeker. De jeugd van de Mast werd vertegenwoordigd door 20
jeugdleden. De Mast heeft 1 categorie gewonnen. TV Heeze 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 april 60.

Jaarverslag seniorentennis 2017
Antoon Warmoeskerken
Voorzitter
El van Zaanen
Algemene zaken
Brigitte de Poorter, Ludovic Staals en Gonnie Kornuijt
Competitie
Gertia Bloemen
Clubkampioenschappen
Thijs Gerrits
ISK
Afgelopen jaar hebben Bridgitte en Ludovic de KNLTB competities overgenomen van Gonnie.

Zij zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van de teams richting KNLTB, er komt steeds meer
werk op hen 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:
* Voorjaarscompetitie 2017:
Totaal 29 teams met 167 personen
18 mensen speelden 2 x in de week
2 teams op zondag

34

8 teams op zaterdag
1 team op vrijdagmiddag
6 teams op vrijdagavond
6 teams op donderdagmiddag
1 team op donderdagavond
5 teams op maandagmiddag
3 Kampioenen
2423 Vrijdagavond 4e klasse HD 17+
3609 Donderdagmiddag 2e klasse DD 17+
3622 Donderdagmiddag 3e klasse DD 17+
* Najaarscompetitie 2017:
Totaal 12 teams met 64 personen
Niemand speelde 2 x in de week
1 team op donderdagochtend
1 team op donderdagavond
4 teams op vrijdagmiddag
6 teams op vrijdagavond
1 kampioen
1974 Vrijdag hele dag 2e klasse HD 50+
* Wintercompetitie 2017:
Totaal 3 teams met 20 personen
Niemand speelde 2 x in de week
1 team op vrijdagmiddag
2 teams op vrijdagavond
Geen kampioenen.
De ISK wordt door Thijs georganiseerd.

De ISK neemt af in belangstelling. Voor zover wij begrijpen verliest deze activiteit al jaren
interesse binnen De Mast. De ISK wordt tweemaal per jaar georganiseerd en is voor leden van
de mast. Zo is er een zomer ISK en een winter ISK. In de zomer ISK hadden zich 59 spelers
opgegeven. In de winter ISK, deze loopt tot maart 2018 hebben zich 40 spelers opgegeven.
Daarnaast is het zo dat niet alle wedstrijden van de ISK worden gespeeld. Tijdens de afgelopen
zomer ISK is slechts 56% van de wedstrijden gespeeld. Dit komt in eerste instantie door
blessures van spelers. Het komt echter ook voor dat er mensen niet komen opdagen tijdens
wedstrijden. Voor veel mensen is dit een reden om niet deel te nemen aan de ISK. Het is voor
mensen te vrijblijvend om te tennissen.
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Binnen de vereniging is geprobeerd te zoeken naar een alternatief of om de ISK nieuw leven in
te blazen. Tot op heden is dit niet gelukt. In de toekomst hopen wij dat dit onderdeel nieuw
leven krijgt binnen De Mast.
Zelf verwachten wij eerlijk gezegd, dat dit alleen maar minder wordt. Dit jaar willen wij er
extra aandacht aan besteden tijdens de clubkampioenschappen. Wellicht dat er daar mensen
voor geïnteresseerd kunnen worden, zodat er meer mensen meedoen aan de ISK.
Gertia organiseert de clubkampioenschappen.

Zoals elk jaar was het plannen van een datum een probleem.
104 deelnemers.
135 wedstrijden.
15 onderdelen.
Alle commissie leden ondersteunen daar waar nodig is bij elkaars activiteiten.
Zeker bij de clubkampioenschappen is ondersteuning hard nodig.

Notulen Algemene Leden Vergadering 27 maart 2017
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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.
Verzoek aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen.

2.

Vaststellen agenda, er zijn geen ingekomen stukken

3.

Notulen jaarvergadering 21 maart 2016
Vraag van Yvonne Boin, ze heeft geen antwoord op rondvraag betreffende
nieuwjaarsreceptie met Wicom, hier is over gesproken met bestuur en in de
commissievergadering. Deze blijven georganiseerd op dezelfde dag, ondanks de
goede opkomst afgelopen jaar (daar de Wicom niet doorging i.v.m. sluiting banen
wegens het slechte weer). Verder worden de notulen vastgesteld. Secretaris wordt
bedankt.

4.

Jaarverslagen van de commissies
De jaarverslagen hebben de laatste keer in de Zendmast gestaan, er zijn geen
opmerkingen en ook deze worden goedgekeurd.

5.

Verslag van de kascommissie
Op 16 januari 2017 hebben de leden van de kascommissie (Simon van den Boom en
Adrie Bakkers en Raymond van Lokven) van G.L.T.V. de Mast de financiële boeken en
documenten over het financiële jaar 2016 gecontroleerd. Daarnaast heeft de
kascommissie de voorgestelde verbeterpunten uit het verslag van de kascommissie
van maart 2016 geëvalueerd en heeft ze nieuwe verbetersuggesties opgesteld.
1. Controle van de boekhouding
Onze penningmeester Jeroen Ronde de gegevens overzichtelijk en consistent
gerubriceerd. De penningmeester heeft met de overname van de vorige
penningmeester en de inrichting van de boekhouding in het nieuwe systeem een
stelselwijziging doorgevoerd van kasstelsel naar factuurstelsel, dit is volgens de
kascommissie een duidelijk verbeterpunt.
De onderliggende documenten zijn goed traceerbaar. De penningmeester Beheer was
tijdens de controle ook aanwezig. De getoonde financiële gegevens, met de daarbij
behorende bankafschriften en -rekeningen, werden steekproefsgewijs ingezien, daar
waar nodig toegelicht en vervolgens in orde bevonden
2. Evaluatie verbeterpunten verslag maart 2016
De volgende verbeterpunten uit het bovengenoemde verslag zijn afgewerkt:
Het verzoek aan Beheer om jaarlijks een eindejaarsvoorraad te regelen op
basis van de inkoopprijs in december.
Een vermelding in het huishoudelijk reglement (niet in de statuten) wat er
bij afwezigheid van een lid van de kascommissie gedaan moet worden.
(Volgens de wet dient een kascommissie uit minimaal twee leden te
bestaan)
Opnemen in het huishoudelijk reglement dat de penningmeester half
februari de leden van de kascommissie en de penningmeester Beheer
uitnodigt voor het houden van een kascontrole.
Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen voorhanden.
De kascommissie stelt voor de overige verbeterpunten te handhaven, deze zijn:
De kascommissie realiseert zich dat opeenvolgende bardiensten zonder
onderlinge overdracht een heikel punt is bij vele verenigingen. Het risico is
het afgelopen jaar door de afname van bardiensten alleen nog maar meer
toegenomen. Toch wordt het verzoek aan Beheer gehandhaafd om de
financiële geldstromen van de bardiensten verder te optimaliseren gericht
op het terugdringen van de kasverschillen.
Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen voorhanden.
3. Nieuwe verbeterpunten, de kascommissie stelt het volgende voorpunten voor:
Duidelijkere omschrijvingen op de declaraties.
Uitbetalingen van vergoedingen niet langer te laten plaatsvinden via de kas
maar via de desbetreffende commissies, invullen declaratieformulier en
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-

uiteindelijk uitkeren via de bank. Het saldo’s wat uitstaat bij de diverse
commissies te minimaliseren.
Het risico van het banksaldo te spreiden i.v.m. depositogarantiestelling

De kascommissie spreekt haar waardering uit naar de penningmeester
van de vereniging en de penningmeester van Beheer voor de verrichte
werkzaamheden
en ze verzoekt de Algemene Ledenvergadering om aan het bestuur decharge te
verlenen met betrekking tot het financiële boekjaar 2016. Decharge wordt verleend.
6.

Financiële toelichting verenigingsjaar 2016
Wijzigingen belangrijke mutaties 2016-2017
•
Overstap van Essent naar Eon per 1-1-207, Beoogde besparing ¤ 1500, te
realiseren in 2017
•
Openen 2e spaarrekening t.b.v. deposito garantie stelsel en hogere rente, ¤ 300
te realiseren in 2017
•
Met terugwerkende kracht Btw teruggevorderd (Masterij gedeelte btw op
Electra aftrekbaar) ¤ 1860 gerealiseerd in 2016
•
Wijziging onderhoudscontract Heijmans met het ook op mogelijke aanschaf LEDverlichting, ¤ 3700 gerealiseerd in 2016
•
Boekhouding Masterij omgezet naar excl. BTW
•
Boekhouding van Minipak naar All United

Exploitatieresultaat is ruim ¤ 20.000 positief. Eigen Vermogen van De Mast neemt toe
naar ruim ¤ 187.000
Baten: Wat zijn de gevolgen van opzeggen onderhoudscontract lampen? Minder
kosten maar we kunnen Heijmans gewoon bellen bij lamp die stuk is en moeten we
dat gewoon betalen. Huur banen is fors verlaagd de afgelopen jaren, dat is de reden
dat EV blijft stijgen. Dit compenseert het verloop van de leden, deze afname blijft
zorgelijk.
Penningmeester sluit af met te zeggen dat de Mast een financieel gezonde
vereniging is, maar dat er zorgen zijn rondom ledenafname.
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7.

Benoeming kascommissie
Raymond van Lokven is aftredend en wordt bedankt met een kleine attentie. Nieuw
lid commissie wordt gevraagd, Jack Bernaards meldt zich. Adrie Bakkers zal volgend
jaar als voorzitter optreden.

8.

Bestuurssamenstelling/ benoeming nieuwe bestuursleden
Voorzitter geeft een korte toelichting hierover. Bestuur doet voordracht met
verlenging van huidige bestuursleden of er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden.
Dit kan ook vanuit de leden, dit verzoek moet dan 7 dagen voor ALV worden gedaan
met een voordracht van 10 ondersteunende leden. Volgend jaar zal toegevoegd
worden dat de leden zelf een voordracht kunnen doen, bij de uitnodiging van de ALV
2018.
Antoon, Hans en Suzanne worden herkozen voor de komende 3 jaar.

Rooster van Aftreden:
Hans Gründemann
Voorzitter
2017
2020
Jeroen Ronde
Penningmeester 2016
2019
Joeps van Steen
Secretaris
2015
2018
Antoon Warmoeskerken
Seniorentennis
2017
2020
Suzanne van den Boom
Relatiemanagement 2017
2020
David Sprengers
Jeugdtennis
2016
2019
Dirk van de Put
Beheer & Onderhoud 2016
2019

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen om Peter van de Kerkhof tot Lid van
Verdienste te benoemen. Peter is aangedragen door 22 leden, dit wordt goedgekeurd
door de ALV. Peter wordt bedankt voor al zijn werkzaamheden de afgelopen 20 jaar.
Peter is aangenaam verrast en bedankt ALV.
PAUZE

9.

Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

10. Mededelingen Bestuur
10.1 Bardienst voor competitieteams, bezetting bardiensten is een steeds groter
probleem, zonder invulling bardienst is er geen competitie mogelijk. Voorstel bestuur
is tegenprestatie per competitieteam, per team in te vullen in het kwartaal van de
competitie. Voor komend kwartaal is dit op vrijwillige basis, vanaf Najaarscompetitie
krijgt dit een verplicht karakter. Volgende optie zou zijn om de contributie te
verhogen met een opslag voor de bardienstvergoeding, deze is dan terug te
verdienen wanneer er bardienst wordt gedaan. Vooralsnog gaan we uit van de
eerstgenoemde optie.
10.2 Bouwcommissie is klaar met voorstel, raamwerk is gereed, extra
ledenvergadering is op 10 april a.s.
10.3 Introductie van club app van All United, is een applicatie op ons
ledenadministratie pakket en de financiële administratie. Voorzitter geeft een korte
presentatie van de club app, is een gesloten omgeving voor de Mast, incl. ledenlijst,
speelsterktes, koppeling met de KNLTB competities, berichten sturen naar je leden, of
naar groepen. Pushberichten kan ook via deze app, bv banen dicht, om hiervoor in
aanmerking te komen hebben we een mailadres nodig. In toegankelijk voor iPhone
en Android.

11. Toekomstvisie 2017
Visie 2016-2020 zoals in ALV 2016 neergelegd:
•
Sociaal en financieel gezond
•
Speelsterkte 4 t/m 9
•
Groei van 500 naar 600 leden
•
Vaste trainers
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•
•
•
•
•

Huur 12 banen
Gemoderniseerd paviljoen
Draait op vrijwilligers
Interne toernooien en competities, externe competitie &
OT
Ondersteund door sponsoren en gemeentelijke jeugdsubsidie

Hoe staan we er nu voor:
1.Ledenverloop,
dit jaar slechts afname van 5 leden, van de zomeractie zijn er 58 nieuwe
zomerleden, daarvan zijn er 11 leden definitief lid geworden. De tennissport
vergrijst, steeds minder jeugd, deze kiezen vaak voor teamsport. Ook
landelijk zijn er geen toptennissers meer, dat geeft ook minder aanwas bij de
jeugd. Ledenbehoud en clubbinding heeft de grootste aandacht zowel bij
KNLTB als bij de Mast.
2. Vrijwilligers,
Minder leden dus in verhouding minder vrijwilligers, sommige
commissies zijn goed in te vullen, zoals OTC maar bv. bardiensten en
bakdiensten hebben problemen met bezetting, maar ook de commissies
Senioren en Ledenwerving en Behoud.
3. Accommodatie,
Bezoekers vinden Masterij altijd erg gezellig, maar vooral kleedruimtes
hebben zeer snel aanpassingen nodig, maar ook de serre en de veranda.
4. Financieel
De Mast is een erg gezonde vereniging.
5. Overig
Fusie met TC De Helze is nog altijd geen onderwerp van gesprek. In
november 2016 is er een gesprek geweest met Sophie Benoy, voorzitter van
de
Helze, en de penningmeester.
Ook zijn er gesprekken geweest met de gemeente geweest, de pacht liep af,
deze is intussen met 40 jaar verlengd. Er is geen druk van gemeente om na
te
denken over fusie. Ook zijn er gesprekken gaande met politieke partijen,
zoals DGG en
D66 voor verder inzicht van de toekomst van Geldrop.
Daarnaast andere ontwikkelingen:
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bedreiging: krimp tennissport in het algemeen
belangrijkste oorzaken volgens onderzoeken: vergrijzing en gebrek aan
instroming jeugd (teamsport i.p.v. individuele sport)
gebrek aan aansprekende toptennissers
kansen bij 45+ en 12nieuwe lidmaatschapsvormen nodig
werken aan ledenbehoud en clubbinding
gerichte communicatie via nieuwe media
nieuwe/aanpassing competitievormen/-regels (bond)
tennismaatje/buddy voor nieuwe leden
ledencommissie is hard nodig
trainers betrekken
andere trainingsvormen
werving op scholen

Voorzitter vraagt ALV naar hun mening-visie en stelt een discussie voor om met elkaar te
komen tot een plan voor een juiste toekomst. De volgende vragen en opmerkingen komen
van de aanwezige leden (in italic):

Een aantal leden geeft aan de mogelijkheden van verdere samenwerking met de
Helze nader onderzocht te willen zien hebben.
Misschien optimaliseren verdere samenwerking met de Helze.
Wellicht samenwerken op basis van bepaalde commissies etc.
Welke kansen biedt dit aan de Mast, anticiperen op de toekomst, nu fuseren met
een goede uitgangspunt, i.p.v. uitgaan van de bedreigingen (tot het echte noodzaak
wordt) te gaan wachten.
De voorzitter geeft aan dat er noch vanuit de gemeente, noch vanuit de Helze
concrete aanwijzingen t.a.v. een fusie zijn. Vanuit de Helze en Mierlo is wel
samenwerking gezocht, de eerste gesprekken zijn reeds gestart en worden
voortgezet.

Zijn er wellicht voorbeelden zijn uit het land voor wat betreft fusies, er passeren wat
voorbeelden waar fusies hebben plaatsgevonden, niet alleen bij tennis maar ook bij
voetbal om zo toch te kijken naar kansen
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Er zijn toch ook veel mogelijkheden bij zelfstandigheid, daar we financieel gezond
zijn. Dat moet zeker worden bekeken.
Door daling ledental minder deelnemers aan activiteiten en minder vrijwilligers,

Wat zijn nog de mogelijkheden om nog zelf te groeien, dus zeker niet alleen praten
over fusie. Er zijn ook veel competitie mogelijkheden en ook meer toernooien vanuit
KNLTB. Groei is ook zeker doelstelling van bestuur en wij zijn dan ook nog altijd op
zoek naar bezetting voor ledenbehoud en ledenwerving.
Conclusie bestuur:

Middels werkgroep intern onderzoek starten en rapporteren over de toekomst van de
Mast. Daarbij worden ook gesprekken met externe partijen zoals de Helze, TV Mierlo
en de gemeente worden gevoerd. Initiatieven zullen door bestuur worden genomen
voor nadere uitwerking hiervan.
12. Begroting 2017
Begroting wordt besproken en de ALV gaat akkoord met de begroting
13. Rondvraag
Joke Peddemors: Wat te doen met de mail voor de Zendmast naar leden zonder pc, is
nu een digitaal tijdperk, we gaan de Zendmast niet meer printen
Rob Knapen: Er lijkt wat lapwerk te zijn met de netten, verzoek aan beheer om hier
nog naar te kijken ook bij de gemeente aangeven en verzoek om de meubels op de
banen up te graden voor Bourgondisch Open
Hennie Doreleijers: wellicht toch extra toeslag op contributie voor bardiensten,
vooralsnog starten we met de verplichting van de competitieteams. Volgend jaar
kijken we verder.
Maikel Bongers: kan er geen mogelijkheid komen om elektronisch te betalen, wellicht
via KNLTB pasje, kan maar moet altijd nog kasgeld zijn voor gasten zonder KNLTB
pasje.
Erwin Peddemors: hoe is de samenwerking met Marell de afgelopen jaar? David geeft
toelichting met de communicatie Marell, er zijn verschillende verhalen, positief en
negatief. In principe hebben ze baan 5 en 6 en moeten ze ook inhangen met de
trainingskaartjes
Erwin Peddemors, is de bardienst nog vrijwillig? Ja, in voorjaarcompetitie wel, daarna
is er een verplichting voor competitieteams 4 x per competitieteam, zelf in te delen.
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Walter Hermsen, Er is eigenlijk geen noodzaak voor bardienst bij maar een paar
teams, dat zou kunnen maar we willen wel dat er mensen bardienst hebben die de
cursus Verantwoord Alcohol Schenken hebben gedaan en op de hoogte zijn van de
regels van afsluiten etc. Dus niet allen het biertje tappen.
Hans Verhoeven vaak op maandag een rommel van zondag nog, ook op de velden,
peuken, glas etc. Heel vervelend, we zullen hier nog eens aandacht aan besteden.
Gertia Bloemen: klok blijft een issue, er is veel werk aan besteed maar helaas nog
niet afdoende.
Raymond van Lokven: gladde banen nogal altijd een aandachtspunt, altijd even in
boek melden, dan gaan we dit doorspelen aan de gemeente. Gemeente doet nu met
nieuwe machine zeer regelmatig onderhoud.

Om 22.20 sluit Hans de vergadering.

Notulist: Joeps van Steen

Afwezig m.k.: Henk en Anette Elsenaar, Bert en Tineke Heij, Ans van de Laak, Ad
Sleutjens, Harrie de Valk, Henriëtte van Bakel, Addie Klassen en Ingrid Samuels.
Aanwezig: Yolanda Gründemann, Hans Verhoeven, Joke Peddemors, Fred Peddemors,
Jaap Hofstede, Niels Westhoff, Niek Gorris, Peter van de Kerkhof, Hans Schoots, Ludo
Hansen, Raymond van Lokven, Erwin Peddemors, Manou Pennaertz, Suzanne van den
Boom, Walter Hermsen, Maikel Bongers, Joeps van Steen, Adrie Bakkers, Tim Kornuijt,
S. van Meer, Tinie Manders, H. Ederveen, Yvonne Boin, Joop Hendrikx, , El van Zaanen,
Gonnie Kornuijt, Jeroen Ronde, Dirk van de Put, Jack Bernaars, David Sprengers, Hans
Gründemann.
Wel aanwezig maar niet op presentielijst
Hennie Doreleijers, Antoon Warmoeskerken, Han Kees Geertvliet, Gertia Bloemen.
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Agenda
Zaterdag 10 maart

WICOM

Zondag 11 maart

WICOM

Maandag 12 maart

Clubkampioenschappen

Dinsdag 13 maart

Clubkampioenschappen

Woensdag 14 maart

Clubkampioenschappen

Donderdag 15 maart

Clubkampioenschappen

Vrijdag 16 maart

Clubkampioenschappen

Zaterdag 17 maart

WICOM
Rood/Oranje Event (Jeugd)
Commissievergadering

Zondag 18 maart

WICOM
World Tour Jeugd

Maandag 19 maart

Clubkampioenschappen
Bestuursvergadering

Dinsdag 20 maart

Clubkampioenschappen

Woensdag 21 maart

Clubkampioenschappen

Donderdag 22 maart

Clubkampioenschappen

Vrijdag 23 maart

Clubkampioenschappen

Zaterdag 24 maart

Clubkampioenschappen

Zondag 25 maart

Clubkampioenschappen
World Tour Jeugd

Maandag 26 maart

Algemene Ledenvergadering

Zondag 1 april

Pasen

Maandag 2 april

Pasen
Junior Senior Toernooi

Donderdag 5 april

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 6 april

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 7 april

Voorjaarscompetitie

Zondag 8 april

Voorjaarscompetitie

Maandag 9 april

Voorjaarscompetitie
Bestuursvergadering

Woensdag 11 april
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Voorjaarscompetitie

Donderdag 12 april

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 13 april

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 14 april

Voorjaarscompetitie

Zondag 15 april

Voorjaarscompetitie

Maandag 16 april

Voorjaarscompetitie

Woensdag 18 april

Voorjaarscompetitie

Donderdag 19 april

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 20 april

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 21 april

Voorjaarscompetitie

Zondag 22 april

Voorjaarscompetitie

Maandag 23 april

Voorjaarscompetitie

Woensdag 25 april

Voorjaarscompetitie

Donderdag 26 april

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 27 april

Koningsdag

Inleveren kopij
Inleverdata kopij 2018
Nummer

3
4
5
6
7
8
9
10

Inleveren

Verschijning

2/4/18
7/5/18
4/6/18
30/7/18
27/8/18
1/10/18
29/10/18
26/11/18

21/4/18
26/5/18
23/6/18
18/8/18
15/9/18
20/10/18
17/11/18
15/12/18
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BAANREGELEMENT
Baanreglement GLTV De MAST
Bij een vereniging horen spelregels. Zeker als er zaken bij komen als baan reserveren,
afhangen en dergelijke. Deze spelregels zijn geformuleerd in een zogenaamd baanreglement,
opgesteld door het bestuur.

Toegang tot de banen
Iedereen kan met behulp van een geldig KNLTB-pasje op naam van Tennisvereniging GLTV De
Mast toegang krijgen tot de banen.

Speeltijden
De banen zijn bespeelbaar van 8:00 uur tot 23:00 uur.

Website en telefoon Mast
Als de banen door de weersomstandigheden bijv. sneeuw en ijs, onbespeelbaar zijn dan wordt
er een antwoordapparaat aangesloten op de telefoon van het paviljoen. Dus bij twijfel vooraf
even bellen of kijk op de website, daar wordt het ook vermeld.

Baanreservering afhangbord
Dit zijn de regels voor het inhangen en bespelen van de tennisbanen:
Wie: Vrij tennissen is toegestaan voor leden van GLTV De Mast en hun introducés.
Afhangen/Reserveren: De leden die vrij willen tennissen, hangen hun geldige ledenpassen op
het afhangbord bij een vrije baan (d.w.z. een baan waarop niemand speelt). Introducés
hangen een geldige introducé-pas op.
Baankeuze: Indien er geen baan vrij is dan worden de passen gehangen bij de baan die als
eerste vrij komt. Bij keuze wordt afgehangen op de baan waarop het langst gespeeld wordt.
Doorspelen: Als u speelt op een baan blijft u spelen tot de volgende spelers komen waarbij de
passen blijven hangen op de oorspronkelijke tijd. Pas daarna mag u weer afhangen. Tussentijds
uw passen doorhangen is niet toegestaan. Eerder stoppen met tennis om dan op de volgende
tijdsperiode af te hangen is ook niet toegestaan.
Niet doorhangen: Als u van de baan moet omdat de volgende spelers willen spelen, dan mag u
niet voor de huidige tijdsperiode afhangen. Voor de volgende periode kan natuurlijk wel
worden afgehangen. Anders gezegd, je mag niet doorhangen.
Spelen: Spelers kunnen alleen beginnen met spelen in de periode waarop ze afgehangen
hebben.
Training: Tennisles geldt als speeltijd. Het is niet toegestaan om voor of tijdens het lessen al af
te hangen voor vrij tennissen.
Tennisactiviteiten: Het is niet mogelijk om af te hangen op banen die gebruikt worden voor
geplande tennisactiviteiten zoals training, toernooien, competitiewedstrijden, etc. Tijdens
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tennisactiviteiten zullen er in principe 2 banen voor vrij tennissen beschikbaar zijn, echter
hierop kan door de toernooileiding vanwege omstandigheden, uitzondering op worden
gemaakt. Bespelen van de banen tijdens tennisactiviteiten gaat in overleg met de
toernooileiding.
Speelduur: De speelduur is afhankelijk van het aantal spelers op de baan: 2-3 spelers hebben
een speelduur van 30 minuten; 4 spelers hebben een speelduur van 60 minuten.
Geen geldige pas: Afhangen met een ongeldige pas of de pas van een ander lid is niet
toegestaan. Mist een speler zijn geldige ledenpas dan zal hij/zij een geldige introducé-pas
moeten gebruiken. Deze introducé-pas kunt u kopen aan de bar. Het bestuur kan maatregelen
nemen als dit te vaak gebeurd. Passen verwijderen: Het is onder geen beding toegestaan
passen van andere leden die op het park aanwezig zijn van het afhangbord te verwijderen dan
wel te verplaatsen. Het bestuur kan echter passen innemen bij misbruik.

Gedragsregels
Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan aan spelers en eventuele scheidsrechters.
Iedereen dient met de juiste tenniskleding op de baan te verschijnen, ook bij tropische
temperaturen. Gooi geen rookwaar of glasscherven op de banen, deze zijn funest voor de mat.
Loop niet over een baan waarop gespeeld wordt, ook niet langs de achterlijn.
Wanneer de netten omlaag zijn, is het verboden de baan te bespelen. Honden zijn niet
toegestaan op het park. Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde
parkeerplaatsen te worden gezet.De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun
gasten en dienen erop toe te zien dat zij geen overlast veroorzaken.
Het verplaatsen van meubilair, het wijzigen van de nethoogten en dergelijke gebeurt
uitsluitend door de daartoe bevoegden.
Als door regen water op de baan blijft staan, ga dit niet proberen te verwijderen d.m.v.
bijvoorbeeld trekkers, vegers of iets dergelijks. Wacht liever even tot het afwateringssysteem
zijn werk heeft gedaan. Ook sneeuw mag niet worden verwijderd.

Tips
Gebruik juist schoeisel. Schoenen die geschikt zijn voor kunstgras. Er zijn wel speciale
kunstgrasschoenen, maar bedenk dat je hiermee niet op gravel mag spelen.
Ballen dienen zelf aangeschaft te worden. Zorg ervoor dat de tennisballen duidelijk gemerkt
zijn, dit i.v.m. de herkenbaarheid. Bij trainingen worden de ballen door de vereniging
beschikbaar gesteld.

Baanverlichting
De verlichting kan naar behoefte worden ingeschakeld. Dit gebeurt vanuit de gang bij de
kleedkamers. Als het paviljoen gesloten is, kun je dus altijd de verlichting inschakelen.
Zorg dat je deze ook uitschakelt als je de laatste bent die tennist in de gebruikte kooi.
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Introductieregeling
Een introducé heeft rechten, maar ook plichten. Lees daarom onderstaande regels goed
door. Je bent en blijft gastheer c.q. gastvrouw.
Een introducé dient altijd tezamen met een regulier lid van de baan gebruik te maken (dus
nooit alleen introducés; maximaal kunnen 3 introducés met 1 regulier lid spelen).
Een introducé kan maximaal 5x per jaar van deze mogelijkheid gebruik maken (bij uitgifte
van introducé-pasje dient derhalve naam en geboortedatum van de introducé(s) genoteerd
te worden door de "bardienst"). Een introducé kan alleen dan van de baan gebruik maken
wanneer deze vrij ligt; op dat moment moet worden afgehangen op het bord.

Tot slot
In situaties waarin dit reglement niet voorzien beslist het bestuur.
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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