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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
Voorzitter
Hans Gründemann
Secretaris
Penningmeester
Bas van der Donck
Seniorentennis
Antoon Warmoeskerken
Jeugdtennis
David Sprengers
Relatie Management Suzanne van den Boom
Beheer & Onderhoud Elly van de Vijver
Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

040-2800053 voorzitter@de-mast.nl
secretariaat@de-mast.nl
06-12913602 penningmeester@de-mast.nl
06-52026710 seniorentennis@de-mast.nl
06-46670381 jeugdtennis@de-mast.nl
06-22711141 pr@de-mast.nl
06-23807388 beheer@de-mast.nl

CONTACTPERSONEN G.L.T.V. DE MAST
Jeugdtennis
David Sprengers
06-46670381
I.S.K.
Thijs Gerrits
WICOM
Niels Westhoff
06-18118662
Seniorentennis
Antoon Warmoeskerken
06-52026710
O.T.C.
Rob Knapen
T en O
Bert Heij
040-2852093
Algemene sponsoring Maikel Bongers
06-46542486
Bardienstregeling
Antje Werkhoven/Ingrid Samuels
Ledenadministratie Manou Pennaertz
040-7600016
Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
Ledencommissie
Clubtrainers

jeugdtennis@de-mast.nl
isk@de-mast.nl
wicom@de-mast.nl
seniorentennis@de-mast.nl
otc@de-mast.nl
bertheij@gmail.com
maikel.bongers@gmail.com
bdplanningmast@gmail.com
leden@de-mast.nl
ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens
BMT Bas Berkers
BMT Mark van der Linden

06-51611923 info@stijnwillekens.nl
06-44644928 info@bmttennisevents.nl
06-54618694 info@bmttennisevents.nl

Arlette Scheepers

06-13813379 arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl
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VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
De kleedkamers zijn klaar! Een mooi resultaat vanuit de bouwcommissie.
De bouwcommissie gaat nu verder met fase 2, het horecagedeelte. De komende periode zullen ze hier
hard aan werken om de opdracht te kunnen verstrekken.
De werkgroep “toekomst van de mast” heeft het onderzoek afgerond en is nu bezig om de laatste puntjes
op de i te zetten van het verslag. In de ALV van 26 maart is een eerste verslaglegging naar de leden
gedaan. Een mooi en duidelijk verhaal.
Dit jaar waren de clubkampioenschappen voor het eerst in maart. Ondanks het slechte weer in de eerste
week zijn er geen grote planningsproblemen geweest. Alleen de jeugd had last van het koude weekend
en deze wedstrijden konden gelukkig naar het finaleweekend verplaatst worden. Dat was een heerlijk
lente weekend met veel mooie wedstrijden over de dag verspreid. De seniorencommissie zal de
verplaatsing van de clubkampioenschappen nog evalueren de komende weken om een keuze te maken
voor 2019.
De voorjaarscompetitie is de 2de week van april van start gegaan. We zijn met veel teams
vertegenwoordigd in meerdere competitiesoorten. Alle teams veel plezier en succes!
Op dit moment zijn er een aantal vacatures open binnen de commissies, maar ook in het bestuur. Een
overzicht van de open posities zullen in de notulen van de ALV te vinden zijn. Het is voor de club van
belang dat we alle open posten weer ingevuld krijgen, wie heeft er zin en tijd om vrijwilliger te worden?
Voor meer informatie kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur of de commissies.
Voor de komende periode veel tennisplezier.
David Sprengers, Jeugdtennis
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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 nog steeds op zoek naar leuke foto's die we bijvoorbeeld in de Zendmast en in de ClubApp kunnen
plaatsen. Iedereen heeft vast wel wat foto's (op de camera of je smart Phone) van een Mast-evenement
of het park zelf. We willen een mooi archief maken! Stuur je foto's 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
Relatiemanagement

TM

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

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij

vast & mobiel in één
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BEHEER EN ONDERHOUD
HET IS BIJNA NIET TE GELOVEN …
Wat is bijna niet te geloven? Nou, dat zal ik jullie vertellen…
Het is bijna niet te geloven dat we al maanden staan te springen om een vrijwilliger (of een team van
vrijwilligers), die onze tennisbanen op niveau kunnen houden en die het contact naar de gemeente willen
onderhouden. We worden dagelijks overspoeld met mail en berichten (in het logboek) dat onze
tennisbanen en netten niet in orde zijn en er is helemaal niemand binnen onze vereniging, die dit wil
verzorgen. Dat is bijna niet te geloven.
Tot enige maanden geleden heeft Bert Heij deze werkzaamheden altijd verzorgd. Maar omdat het
onderhoud van de Masterij en de buitenbanen te veel kruim vergt voor één persoon, wilden we deze
functie opdelen. Het is anders gewoonweg niet te doen. Maar helaas … Nadie! (Spaans voor ‘niemand’).
Misschien dat na deze oproep een aantal mensen opstaat en dit eens in goede banen gaan leiden, want
het is er de hoogste tijd voor.
Verder …
Gaat het ons als beheer toch wel voor de wind. Iedereen heeft er zin in en we hebben onze
werkzaamheden in grote lijnen onder controle. Helaas is onze voorzitter (Dirk van de Put) ermee gestopt,
maar we hebben er een hele goeie nieuwe voor teruggekregen: Elly van de Vijver. En dat hebben we
geweten: de afgelopen vergadering duurde (ondanks de goede leiding) maar liefst tot 23.20 uur. Een
record! Welkom Elly !, Dirk bedankt!
En wat is er dan zoal over de tafel gekomen? Heel veel …
Bijvoorbeeld hebben we het gehad over de clubkampioenschappen, die toch wel zeer goed zijn verlopen.
Ondanks het feit dat deze naar een koude periode zijn verplaatst, hebben we toch een hele gezellige tijd
achter de rug; met veel hapjes en lekkere drankjes. Ook het jaarlijks terugkerend etentje van de fooienpot
was weer een succes. Helaas waren er wat minder deelnemers dan het vorige jaar, maar we hadden deze
avond dan ook een geduchte concurrent in de vorm van het Nederlands voetbalelftal.
Veel gepraat over de bardiensten/bakdiensten tijdens evenementen en in het weekend, wat toch ook wel
een uitdaging is om dit in goede banen te leiden.
Zaken zoals, pinnen, betalen met je K.N.L.T.B.-pas, wat te doen tijdens de verbouwing, de nieuwe parasols
(die niet passen), financiën, het dagelijkse onderhoud, nieuwe diepvries, de geluidsinstallatie, de klok, de
schoonmaak, de bardienstplanning, maar ook nieuwe initiatieven voor het maken van instructiefilms voor
de barwerkzaamheden … het heeft allemaal onze aandacht.
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Binnenkort weer het Open Toernooi, waar we toch ook weer onze bijdrage aan zullen leveren … De
commissie-avond, die het beheer dit jaar weer voor alle vrijwilligers van onze vereniging mag verzorgen
… Kortom: werk aan de winkel!
Dus mensen … denk eens niet na en doe het gewoon: maak een clubje met een paar vrienden en meld
jullie aan als onderhoudsfunctionaris van ons park. Als iedereen een beetje doet, maakt het dat vele
handen het voor iedereen licht maken. Bovendien geeft het voldoening! Wij zijn tot jullie beschikking voor
eventueel uitleg.
Namens het beheer,
Henk Elsenaar.
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OPEN TOERNOOI
De Open Toernooi Commissie nodigt jou hierbij uit voor het 40 jarig jubileum van De Mast Bourgondisch
Open!
Je hoeft je alleen nog maar in te schrijven!
Ja ja, De Mast Bourgondisch Open bestaat dit jaar 40 jaar! Wat een mijlpaal!
En dat gaan we vieren! Jullie zijn natuurlijk al heel wat gewend van ons, maar dit jaar gaan we écht
uitpakken. Van 9 t/m 17 juni gaan we weer genieten, lachen, happen en vooral veel tennissen.
Net als vorig jaar hebben we Piet Paulusma om schitterend weer gevraagd en geeft hij het BBQ-weer een
8 van maandag t/m donderdag. Want wederom gaan we worstjes, hamburgers en saté stokjes grillen. De
pubquiz op vrijdag 15 juni is alweer bevestigd, dus houd deze datum in ieder geval vrij in je agenda.
Daarnaast zijn we druk bezig met de invulling van een bijzonder programma gedurende deze week. We
bestaan tenslotte maar eenmalig 40 jaar! De agenda volgt spoedig, houd dus de Facebook pagina in de
gaten J.
En omdat wij zo’n leuke commissie zijn, blijven wij maar uitbreiden! Dit jaar een nieuw gezicht; Mag ik
jullie voorstellen aan Lilian van Tongerlo! Ze is Hoofd Marketing & Communicatie bij Arte keukenbladen en
projecten en gaat ons onder andere ondersteunen in de catering. Nou, als dat niet veel goeds belooft!
Graag willen we nog even vermelden dat tijdens De Mast Bourgondisch Open de beschikbaarheid van
banen 11 en 12 niet gegarandeerd kan worden. Wij plannen de wedstrijden, net zoals andere jaren, op 10
banen in. In overleg met het bestuur mogen wij uitwijken naar de banen 11 en 12.
Wij hopen op jullie begrip.
Laten we hier vooral niet teveel aandacht aan besteden, maar uitkijken naar een schitterend, gezellig en
lekker toernooi!
Dus.. Schrijf je nu in via www.de-mast.nl
De OTC commissie
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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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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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JEUGDTENNIS
Clubkampioenschappen
Dit jaar zijn de clubkampioenschappen in maart gehouden. Het was even puzzelen met de
beschikbaarheid van de banen, omdat de WICOM nog een speelweekend had staan. Dat had vooral impact
op de beschikbare weekenden. De commissie is het gelukt om alle wedstrijden goed te plannen. In totaal
hebben 32 kinderen meegedaan in 8 categorieën.
Helaas had het rood/oranje event last van het laatste winterweer en moest verplaatst worden naar het
finaleweekend. Gelukkig waren er geen andere verschuivingen, waardoor het finale weekend goed vol
zat.
Tijdens het Rood/oranje event hebben de kinderen wedstrijdjes tegen elkaar gespeeld. Iedereen kreeg
een medaille en een echte Goodiebag. Bij Oranje mochten de beste uit de poule een finale tegen elkaar
spelen op de finaledag.
De clubkampioenen dit jaar zijn geworden bij de jongens Rahmy Taha-Senf, voor de tweede keer op rij en
bij de meisjes, voor het derde jaar op rij, Fleur Sprengers, Fleur mag daarmee de wisselbeker behouden.
Nogmaals goed gedaan!
Dit jaar zijn de winnaars van de clubkampioenschappen:
Oranje:

1ste Evi van der Donck
2de Nick Bistervels
Groen:

1ste Evi van der Donck
2de Joep Fizaan
Groen Dubbel:

1ste Mauve & Neve Tomohamat
2de Marit Bierkens & Veerle van Soerland
Geel enkel t/m 14:
1ste Cas Steentjes
2de Doris Verschuren
Geel gemengd dubbel:
1ste Emma Nelissen & Lieke Violier
2de Fleur van Tienen & Jeroen Sprengers
Meisjes enkel t/m 18:
1ste Fleur Sprengers
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2de Fleur van Tienen
Jongens enkel t/m 18:
1ste Rahmy Taha-Senf
2de Jasper Verstappen
We hebben hee veel mooie, sportieve en zeer spannende partijen gezien. Vanuit de Jeugdcommissie
willen we dan ook iedereen bedanken voor de inzet tijdens deze week. We hopen iedereen de volgende
clubkampioenschappen weer terug te zien
Winnaars, gefeliciteerd!

Junior-Senior Toernooi
Tweede paasdag was het jaarlijkse junior-senior toernooi. We waren bang dat het weer ons tegen zou
zitten, maar dat viel reuze mee. Er waren 15 koppels die streden om de eer en de paashaas.
Er werd gespeeld in 4 categorieën, rood, groen, geel 2 en geel 1. De wedstrijden waren spannend en de
senioren moesten hard werken. Een aantal opa’s en oma’s deden met hun kleinkinderen mee. Met een
lekkere lunch erbij had iedereen een geslaagde dag.
Uiteindelijk zijn er 4 winnaars gehuldigd met een chocolade paashaas.
Rood:

Madelief en Valentijn
Groen:

Evi en Bas

Geel 2:

Sanne en Marcel

Geel 1:

Fleur en Stein

Competitie
Voor alle voorjaars competitieteams, heel veel succes en veel tennisplezier!

Noteer alvast de datum voor het jeugdkamp:
29 augustus en 1 september
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VOOR EEN SPORTIEF
EN SNEL KAPSEL

Programma volgt en je kunt je al inschrijven door een mail te sturen naar de jeugdcommissie

‘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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EVEN VOORSTELLEN
Beste tennistoppers,
Onlangs ben ik in de ALV benoemd als penningmeester van onze vereniging. Ik mag de komende periode
het goede werk dat mijn voorganger Jeroen Ronde heeft achtergelaten voort gaan zetten. Reden genoeg
om mijzelf hieronder even kort voor te stellen.
Ik ben 47 jaar en ben de partner van Lilian en de vader van Mila en Evi. Vorig jaar ben ik (als laatste van
het gezin…) ook lid geworden van De Mast en heb het racket, na veel jaren zonder tennis, weer met veel
plezier opgepakt. Helaas nog niet op het niveau van alle dames uit ons gezin, maar daar wordt inmiddels
hard aan gewerkt op de gezellige hutselavonden!
Naast tennis speel ik af en toe een potje golf en niet te vergeten ben ik fanatiek PSV-supporter. In het
dagelijks leven werk ik als accountant bij WVDB Adviseurs & Accountants in Waalre.
De afgelopen periode, waarin ik al een kijkje in de “keuken” van de vereniging heb mogen nemen, is het
mij nog eens extra duidelijk geworden dat ook onze vereniging 100% afhankelijk is van de inzet van haar
leden. Er wordt door veel mensen ontzettend hard gewerkt! Met mijn achtergrond wil ik als
penningmeester daarom heel graag een bijdrage aan onze mooie club gaan leveren. En natuurlijk blijven
we ondertussen lekker tennissen en hoop ik veel nieuwe tennisvrienden te mogen maken de komende
periode!
Groet,
Bas van der Donck
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AED-voorlichtingsavond geslaagd.

21

Op donderdagavond 1 maart j.l. hebben we in onze Masterij een
voorlichtingsavond gehouden over het gebruik van de AED. Dit apparaat
wordt gebruikt wanneer iemand een hartstilstand krijgt en hangt bij onze
vereniging in de gang naar de kleedkamers. Het was een barkoude avond,
dus waren er niet veel tennissers. We hadden dan ook de hele ruimte van
de bar tot onze beschikking om deze avond tot een succes te maken. 17
personen hadden zich aangemeld, waarvan er helaas 3 op het laatste
moment toch niet konden.
Het was een zeer interessante en leerzame avond, waarbij voor menig
cursist toch wel de ogen opengingen voor wat er zich allemaal kan afspelen
op de tennisbaan als er iemand ineens in elkaar zakt. Wat moet je dan
doen?
Onze gastdocent Harrie Raaijmakers zette het voor ons allemaal op een rijtje
en liet ons ook de nodige praktische ervaring opdoen (hopelijk hebben we
het in de toekomst niet nodig).
Voor degenen onder jullie, die niet aanwezig waren of aanwezig konden zijn
en die toch geïnteresseerd zijn in deze materie, bestaat er de mogelijk om
via bijgesloten poster tips en uitleg te krijgen over hoe je moet reanimeren
en eventueel het defibrillatie-apparaat moet gebruiken. Deze poster hangt
ook naast het defibrillatie-apparaat, met ook de namen van de personen die
hierover voorlichting hebben gehad. Vraag gerust naar hun ervaringen.
Ook kun je in volgend youtube-filmpje kijken hoe je moet handelen als deze
situatie zich voordoet. Ga daarvoor naar: https://youtu.be/QKT9IoTRWFE

22

23

Lijst van personen, die AED-voorlichting hebben gehad:
Bert Heij
Marij Jefferson
Vera de Jong
Alie Nederhof
Hank Princen
Hanneke Roest
Arlette Scheepers
Els Schouwenaars
Tonne Verdonk
Loek Weimar
Rob Knapen
Arno van Lier
Han Kees Geervliet
Elly van de Vijver
Yvonne Boin
Eric Wiegers
Noëlle de Bond
Ad Warmoeskerken
Niek Gorris
Henk Elsenaar
Anette Elsenaar
Bas van der Donck
Tom Violier
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INGEZONDEN MAIL
Maandag 26 maart jl. was de Algemene Ledenvergadering. Zoals altijd stond deze al een tijdje in mijn
agenda. Een aantal belangrijke punten stonden op de agenda zoals de voortgang van de verbouwing van
de Masterij en de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de Mast.
Om 5 voor acht kwam ik binnen en tot mijn verbazing waren er pas 15 leden. Om acht uur stipt opende
onze voorzitter Hans Gründemann de vergadering met welgeteld 19 leden. Onder andere Adrie en ik
vonden het bedroevend om te constateren dat er slechts 19 leden van de 495 geïnteresseerd lijken te zijn
in het wel en wee van onze vereniging. Maar nog erger vinden we dit voor onze bestuursleden, de
bouwcommissie en de mensen die vrijwillig tijd hebben gestoken om onderzoek te doen naar de
toekomst van onze vereniging. Al deze mensen offeren belangeloos veel vrije tijd op om allerlei zaken te
regelen binnen de Mast.
Onze vereniging draait op deze en nog veel andere vrijwilligers. Hoe moet het voor deze mensen zijn om
te constateren dat er zo weinig interesse is voor de verbouwing en de toekomst van onze
tennisvereniging. Zouden zij ook niet denken, waar doen we het eigenlijk voor? Als dit gevoel de
overhand krijgt stoppen onze bestuursleden er mee en nieuwe mensen zijn heel moeilijk te vinden.
Zouden we met z’n allen kunnen proberen om onze schouders onder de vereniging te zetten en iets meer
aandacht te hebben voor de mensen die zo veel voorbereidend werk en zoveel energie in onze Masterij
stoppen.
Zouden we met z’n allen kunnen proberen om volgend jaar wel bij de jaarvergadering aanwezig te zijn?
DAT ZOU FANTASTISCH ZIJN!
Rob Knapen
Adrie Bakkers
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Inleveren kopij

Agenda
Zaterdag 10 maart

WICOM

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

Dinsdag 1 mei

Bestuursvergadering

Zaterdag 5 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 6 mei

Voorjaarscompetitie

Maandag 7 mei

Voorjaarscompetitie

Woensdag 9 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 10 mei

Hemelvaart

Vrijdag 11 mei

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 12 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 13 mei

Voorjaarscompetitie

Maandag 14 mei

Voorjaarscompetitie

Woensdag 16 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 17 mei

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 18 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 20 mei

Pinksteren

Maandag 21 mei

Pinksteren

Woensdag 23 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 24 mei

Voorjaarscompetitie

Vrijdag 25 mei

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 26 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 27 mei

Voorjaarscompetitie

Maandag 28 mei

Voorjaarscompetitie

Woensdag 30 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 31 mei

Voorjaarscompetitie

Inleverdata kopij 2018

Nummer

4
5
6
7
8
9
10

Inleveren

Verschijning

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

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
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 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.

Introductieregeling
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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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Voorwoord

In dit verslag kunt u het resultaat lezen van de enquête die is gehouden onder de leden van G.L.T.V. De Mast.
Uiteindelijk is de enquête ingevuld door 212 leden. deze willen wij hierbij hartelijk danken voor de tijd die ze besteed
hebben. Ook hebben veel mensen de moeite genomen om positief kritische opmerkingen te plaatsen en waardevolle
suggesties. Dit gaat zeker helpen om de vereniging “toekomst bestendig te maken”.
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.Inleiding
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 27 maart 2017, kwam bij de behandeling van het plan over de
renovatie van de Masterij duidelijk naar voren, dat er bij de aanwezige leden onvoldoende overeenstemming
was over een duidelijk toekomstbeeld van de vereniging (teruglopend ledenaantal, gevolgen vergrijzing,
financiële draagkracht, rol gemeente, positie t.o.v. de Helze).
Vanwege de urgentie werd besloten in ieder geval te starten met de renovatie van de kleedruimtes. Voor de
renovatie van de andere 3 delen, keuken, horeca opslag en algemene ruimte, werd toestemming gegeven,
onder de voorwaarde dat er een toekomst is voor de vereniging op het huidige park.
Een werkgroep, bestaande uit Hans Gründemann, Hennie Doreleijers en Han Kees Geervliet, heeft van het
bestuur opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de toekomst van G.L.T.V. De Mast.
In het kader van dat onderzoek, wil de werkgroep graag weten wat de mening van de leden van De Mast is.
De werkgroep heeft besloten om dit via een enquête te inventariseren.

.Doelstelling en kader
Voor een duidelijk toekomstbeeld is het nodig dat bekend wordt waarover de leden binnen de Mast
(on)tevreden zijn, wat ervaren wordt als sterke en zwakke punten van de vereniging en welke veranderingen
goed zijn voor de toekomst van de Mast.
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Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in wat er leeft onder leden van een vereniging, is een enquête een veel
gebruikt hulpmiddel.
De werkgroep heeft nagedacht over de verschillende aspecten van de vereniging en heeft besloten de
enquête in te delen in de volgende rubrieken:
1. Algemeen
(bedoeld om inzicht te geven in de verschillende categorieën respondenten)
2. Accommodatie
(wat is de mening over de huidige accommodatie van De Mast)
3. Kantine
(wat is de beleving van de Masterij en de horeca faciliteiten)
4. Activiteiten aanbod
(Wat vindt men van de tennis mogelijkheden en evenementen die door De Mast georganiseerd
worden)
5. Sfeer en cultuur
(hoe wordt de sfeer binnen de vereniging ervaren, gezellig, informeel, deftig, of competitief en welke
cultuur, normen/waarden, gewoontes/gebruiken en omgangsvormen zijn er binnen de vereniging)
6. Interne communicatie
(hoe wordt er binnen de vereniging onderling gecommuniceerd, tussen bestuur en tennisleden, tussen
commissies en tennisleden)

.
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.Aanpak
Om praktische redenen is gekozen voor een digitale enquête, die via email wordt verspreid.
Deelname is vrijwillig.
Besloten is om de gegevens anoniem te verzamelen, om zoveel mogelijk gelegenheid te geven om kritische
opmerkingen te maken.
Bij de verschillende vragen is bovendien veel ruimte voor het geven van toelichting.
Voor het opzetten en verwerken van de enquête heeft de werkgroep gekozen voor de software Thesis Tools
(https://www.thesistoolspro.com/), die gratis te gebruiken is.
Een nadeel van gratis is dat onderaan de enquête een aantal advertenties geplaatst is. Dat wordt voor lief
genomen.
De resultaten van de enquête zijn via de software van Thesis Tools beschikbaar gekomen in Excel formaat.
Vervolgens zijn de gegevens “geschoond” (blanco records verwijderd) en geïnterpreteerd.
De enquête is op 28 december 2017 online gezet.
Leden hebben de tijd gekregen tot 14 januari 2018, met een herinnering via email op 6 januari.
De snelheid van invullen was als volgt:
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300
250
200
150
100
50

15
-0
120
18

12
-0
120
18

09
-0
120
18

06
-0
120
18

03
-0
120
18

31
-1
220
17

28
-1
220
17

0

Resultaten
Er zijn 212 formulieren ingevuld. De enquête is verstuurd naar 423 email adressen. Van de 530 leden, hebben
we er dus 107 (20%) niet bereikt met de enquête.
De Mast had in november 2017 530 leden.
Een deel van de leden hebben we dus niet bereikt met de enquête.
We hebben van 50% van de leden die de enquête hebben ontvangen het formulier ingevuld teruggekregen.
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107
20%

nietontvan
gen

nietingev

vollediging

211
40%

uld

evuld
212
40%

De vragenlijst begint met vraag 2. Dat is een foutje in het enquête formulier. Vraag 1 is een vraag zonder
inhoud.

.

A. Algemeen

Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de verschillende categorieën respondenten.

Vraag 2: Hoe lang ben je al lid van G.L.T.V. De Mast?
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Duur lidmaatschap respondenten in jaren
45
40
35
30
25

Aantal

20
15
10
5
0
0-5 6-10 11-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-6061-6566-7071-75

Duur in jaren

Bij 10 formulieren was als duur “0” ingevuld. Aangenomen is dat het in die gevallen niet gaat om een
lidmaatschap < 1 jaar en zijn die gegevens er alleen bij deze vraag uit gehaald.

Vraag 3: Tot welke activiteitencategorie behoor je?
(meerdere antwoorden mogelijk)

Categorie

Aantal Opmerking

Competitietennis jeugd

7

Recreatiekennis jeugd

4

Trainingen jeugd

7

5 spelen ook competitie

Competitietennis senioren 17+

35

13 hebben ook training senioren

Competitietennis 35+

40

10 hebben ook training senioren

Competitietennis senioren 50+

31

slechts één heeft ook training senioren

5 hebben ook training

37

Recreatietennis senioren (vrij tennis,

174

hutselen, ISK, WICOM)
Trainingen senioren

25 spelen ook competitie 50+

32

Toernooispeler (open toernooien,
clubkampioenschappen)

78

7 spelen ook competitie senioren 50+

81

68 spelen ook recreatietennis senioren

Gezelligheidstoernooien en evenementen
(eendagstoernooitjes, kienen, feesten,
jeugdkamp, enz.)
Totaal

408

Vraag 4: Ben je ook als vrijwilliger actief in de vereniging?
59 van de 212 respondenten (28 %) is ook als vrijwilliger actief.

Vraag 5: Ben je ook sponsor van de vereniging?
12 van de 212 respondenten (7 %) is ook sponsor van de vereniging.

6 respondenten (3 %) zijn zowel sponsor van de vereniging als vrijwilliger.

In totaal zijn er van de respondenten dus 65 (30 %) actief bij de vereniging betrokken als vrijwilliger of als sponsor.
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B. Accommodatie

Hoe wordt de huidige accommodatie van De Mast beleefd.

Vraag 6: Hoe voldoen de tennisbanen aangaande verlichting en
ondergrond (kunstgras), onderhoud van netten, zitmeubilair,
telraam enz.

onvoldoende
17

voldoende
75

goed
107

blanco
13

6

0%

10%

20%

30%

blanco

40%

50%

goed

60%

voldoende

70%

80%

90% 100%

onvoldoende

In totaal zijn er bij deze vraag 71 opmerkingen gemaakt

Opmerkingen bij “voldoende”:

onderhoud netten laat nog wel eens te wensen over

11

velen glijden uit op het kunstgras.

10

er ligt veel zand op sommige banen

7

sommige netten zijn aan vervanging toe. Een aantal velden zijn glad en
dus gevaarlijk, graag vervangen

4

kunstgrasbanen in hoeken erg glad. Netten soms kapot.

2

Terrasstoelen en indeling kan knusser

2
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Verlichting kan misschien beter?

2

banen, netten

2

klok, baanverlichting af en toe

1

de ondergrond zou beter kunnen

1

NVT

1

Indien bal buiten de baan is de toegang nogal moeilijk

1

banken langs de baan in slechte staat, regelmatig netten kapot

1

Liever smashcourt

1

De netten zijn vaak kapot. Baan 5 & 6 zijn de hekken slecht waar die
planken tegenaan staan.
reparaties duren te lang, o.a. de klok

1
1

Kunstgras is vaak te glad op groene gedeelte te weinig of te veel zand.
Dit zorgt voor blessure en ongelukken. Smash court zou wenselijk zijn

1

is constanter
Kunstgras erg glad/versleten op sommige plekken
De zitbankjes om naar het tennis te kijken staan laag. Als ze hoger zijn
heeft iedereen meer overzicht op de baan om naar het spel te kijken.

1
1

sommige dingen kunnen beter. Net en bankjes of krukjes op de baan

1

Ongelijke ondergrond, regelmatig defecte verlichting

1

Klok loopt nog steeds niet gelijk, soms wel erg veel zand op de banen,
omgebogen draadraster onderzijde omheining

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:
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Meeste banen zijn te glad

3

Veel netten zijn kapot

2

banen zijn niet oké, blessure gevoelig

1

te veel of te weinig zand, zijkanten snel glad, smashcourt is beter

1

Netten en ondergrond

1

Slechte ondergrond, verlichting kan beter, netten zijn te lang kapot

1

Kwaliteit van de kunstgras banen, netten en de hekken is
onvoldoende.

1

Baan en netten onvoldoende, e.e.a. uitgebreid aangegeven in schrift
aan de bar n.a.v. alv. Helaas geen actie en reactie bestuur. Einde maart

1

2017 ingevuld in schrift.
Verlichting is regelmatig stuk en reparatie laat dan vrij lang op zich
wachten
Banen erg glad. Sommige netten hebben gaten. Te weinig zitmeubilair
langs banen voor toeschouwers

1

1

netten kapot, teveel zand

1

Verlichting en netten vaak stuk

1

Kunstgras is van slechte kwaliteit voorkeur gravel ook i.v.m. blessures

1

Ondergrond te lang in gebruik

1

Vraag 7 Hoe vind je de beschikbaarheid van de banen?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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onvoldoende
1

voldoende
19

goed
179
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13

7
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Genoeg banen voor iedereen

1

Zelfde als de vorige vraag

1

dikwijls te veel zand op de banen na behandeling

1

Af en toe vrij druk met competitie jeugd, wicom en open toernooi

3

Tijdens wedstrijddagen komt het voor dat alle banen bezet zijn en
leden die vrij willen spelen hier niet toe in staat zijn.

1

Opmerking bij “onvoldoende”:

bij competities wordt er geen rekening gehouden met banen voor vrij
tennissen

Vraag 8 Hoe voldoen de kleed en doucheruimten?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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1

onvoldoende
111

voldoende
50

goed
38
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13
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Opmerkingen bij “voldoende”:

maak er geen gebruik van

12

Gedateerd

10

Wat verouderd, maar het is functioneel

6

Kleedkamers zijn echt aan renovatie toe

6

voor mij voldoende

1

Je kan je omkleden, maar douchen doe ik er niet omdat ik het een
beetje onverzorgd vind
NVT

1
1
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Ze functioneren, maar watertemperatuur fluctueert als er
verschillende douches gedoucht wordt, ventilatie is matig,
afvoergootjes zijn niet goed zichtbaar/risico voor mensen die ze niet

1

kennen. Ze zijn wel toe aan een opknapbeurt.
Heel erg luxe is het niet. En vaak kil

1

Doucheruimte klein

1

Mag vernieuwd worden

1

Opmerkingen bij “onvoldoende” (in totaal 102 opmerkingen geplaatst):

Sterk verouderd. Moeilijk schoon te houden

81

oubollig, gevaarlijk als je onder de douche staat en iemand anders
draait de warm water kraan open krijg je koud water en dan ineens

5

weer kokend water als je bijgesteld hebt
Ruikt niet fris, oud is de doucheruimte. Toiletten naast kantine goede
verbetering
Douches
Kil ongezellig en uit de tijd douche volume is verder oké. Toilet is raar
gesitueerd dat je langs de douches moet lopen.
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5
3
2

Maar hier geen gebruik van Hoor dat e.e.a. aan vernieuwing toe is

2

Tijd voor vernieuwing

2

donkere en kleine douches

1

in algemeen

1

.C.

Kantine

Wat vind je van De Masterij en de horeca faciliteiten

Vraag 9 Voldoet de kantine (ruimte en inrichting)?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)

onvoldoende
22

voldoende
79

goed
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Opmerkingen bij “voldoende” (71 in totaal):

oubollig

25

Kan gemoderniseerd worden

12

Meubilair

7

Ook gedateerd wel gezellig. Jammer dat je geen uitzicht of contact
hebt met de banen
Bar, keuken aan vervanging toe
De ruimte is voldoende voor het aantal leden, dit geeft snel
gezelligheid wat erg belangrijk is. Alleen zorgen dat het gebouw

4
4
3

technisch in orde en netjes blijft

45

voor mij wel

2

is wel eens voorgekomen dat er geen bardienst is

2

Toe aan vernieuwing. Een ruimte van maken zonder serre.

2

meer lichtinval

2

mist gezellige sfeer/inrichting

1

voor mij niet relevant

1

Serre is een “aanplaksel”, hoort er niet echt bij. Verlichting is niet
sfeervol en vaak kapot, tafels mogen groter
In totaal voldoende ruimte, een grote ruimte zou beter zijn zeker bij
activiteiten. Achterstand in onderhoud hopelijk na 2018 opgelost.

1

1

terras zou beter kunnen

1

Verlichting.

1

Soms wat krap

1

Maar iets gezelliger

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

donker, te ouderwets

8

Kantine moet dringend gemoderniseerd worden. Interieur gedateerd.

7

De keuken is echt aan vervanging toe. Veel te veel hoekjes, kieren en
spleten ! Heel onhygiënisch.
Met name het zitmeubilair voldoet niet meer
De bar is goed maar de rest is verouderd. Maar gezellig is het wel
altijd.
weinig uitzicht op de banen, bar is goed

46

3
1
1
1

Vraag 10 Voldoen aanbod en prijs van het assortiment eten en drinken?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)

onvoldoende
3

voldoende
31

goed
162

blanco
16

10
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Aanbod keuken is erg mager en vooral erg ongezond. Zeker voor een
sportkantine in deze tijd waar er toch veel aandacht en vraag is naar

2

gezond en verantwoord eten
Geen bakdienst als wij thuis spelen (vrijdagavond)
Het assortiment hoeft niet zo groot te zijn. Frisje, biertje zou
voldoende zijn.

2
2

Aanbod prima, prijzen helaas steeds hoger

2

Seizoensbieren

1

prijs en aanbod prima, maar misschien kan er uitgebreid worden met
bijv. soep of een broodje gezond. Is maar een idee
Jammer dat Bavaria weg is

1
1

47

als ik er ben wordt er nooit eten aangeboden

1

geen idee, ik gebruik niks daar

1

spijtig dat een goede exploitatie van de keuken niet van de grond
komt, hier moet het bestuur en beheer een standpunt innemen.

48

1

Meer aandacht voor alcohol arme of vrije dranken

1

ontbreken van pin mogelijkheid, of betalen via pas

1

Jupiler bleu vervangen door hertog jan pils en jupiler bleu op fles.

1

Cafeïnevrije koffie ontbreekt

1

Assortiment mag regelmatig veranderd worden

1

mist ice-tea van Lipton

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

voorheen was er tomatensap en donker bier allebei niet meer

1

verkrijgbaar
aanbod is goed, maak prijs voor niet alcoholische dranken duidelijk

1

lager dan de prijs voor alcoholische dranken.
geen prioriteit gezonde voeding

1

Vraag 11 Voldoet de beschikbaarheid van de kantine?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)

onvoldoende
19

voldoende
42

goed
135
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Opmerkingen bij “voldoende”:

op sommige avonden is er geen bardienst

8

49

Veel bardiensten zijn niet ingevuld

6

bardienst beter regelen

3

Maak er relatief weinig gebruik van

2

Voor zover komen we vrijwilligers te kort voor bardiensten, misschien
een optie om dat te verbeteren.
zou beter kunnen, misschien toch overgaan op inplannen van leden
zodat kantine vast open is.
graag meer open
beschikbaarheid kan kostenneutraal hoger indien bardienstvergoeding
25 euro wordt en jaarbijdrage 15 euro hoger wordt

2

2
1
1

Behalve in vakantieperiode.

1

Wat bedoel je met beschikbaar? Openingstijden of wat?

1

zou wat vaker open kunnen als er meer vrijwilligers zijn. Of zorgen
voor creatieve oplossing: bijvoorbeeld bij de donderdagavond hutsel
club zorgt een van ons er voor, dat we na afloop wat kunnen drinken.

1

Tevens kunnen dan ook anderen de kantine inkomen

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

Te vaak gesloten bij te weinig bardienst

10

helaas te weinig vrijwilligers voor bardiensten

2

Qua bezetting bardienst onvoldoende, het zijn altijd dezelfde mensen
die deze taak verrichten. Ik ben voorstander van minimaal één

2

verplichte bardienst per jaar

50

vrijdag 's avonds vaak dicht

1

Te weinig bardienstplanning ingepland. Ook tijdens de wicom

1

vaste kracht inzetten

1

met name met jeugdcompetitie is de kantine vaker gesloten

1

Bardienst planning matig.

1

.
.
.D.

Activiteiten aanbod

Wat vind je van de tennis mogelijkheden en evenementen die door De Mast georganiseerd worden.

Vraag 12 Is het tennisaanbod van de vereniging groot genoeg?
onvoldoen

goed

voldoende

158

10

1

43

144

21

4

43

138

27

4

43

d. hele jaar recreatie tennis

160

11

0

41

e. zomer/winter ISK

140

24

4

44

f. WICOM

150

21

2

39

g. eendaagse clubtoernooien

116

40

11

45

h. meerdaagse clubtoernooien

132

33

5

42

a. voorjaar competitie tennis (hele week)
b. najaar competitie tennis
(donderdag/vrijdag)
c. winter competitie tennis
(donderdag/vrijdag)

de

blanco

51

i. tennistraining

52

123

39

4

46

Vraag 13 Voldoet de kwaliteit van het tennisaanbod?

onvoldoen

goed

voldoende

a. voorjaar competitie (hele week)

146

22

1

43

b. najaar competitie (donderdag/vrijdag)

134

31

2

45

c. winter competitie (donderdag/vrijdag)

131

36

2

43

d. hele jaar recreatie tennis

146

21

2

43

e. zomer/winter ISK

122

41

3

46

f. WICOM

140

30

2

40

g. eendaagse clubtoernooien

121

39

6

46

h. meerdaagse clubtoernooien

133

32

4

43

de

blanco

Vraag 14 Doe je mee aan voorjaars-, najaars- of wintercompetities?
Indien niet, wat is de reden om niet mee te doen?

53

ja
108

blanco
39
nee
65

Opmerkingen bij nee, gerubriceerd:

Geen tijd, niet te veel binden

18

Gezondheid/blessure

8

Alleen isk / wicom / hutsel / eigen clubje

7

Niet geïnteresseerd

6

Leeftijd

5

Geen interesse

4

Recreatie tennisser

2

In najaar weekend geen competitie-aanbod

1

Jeugd

1

Net lid

1

Misschien in de toekomst

1

Weet niet zo goed waar ik terecht kan en hoe ikzelf mensen bij elkaar
kan krijgen om een team te vormen.

54

1

Ben geen competitiespeler

1

Ons team is uit elkaar gevallen.

1

Te weinig actief werven

1

Vraag 15 Voldoet het aantal evenementen (zoals kienen, feestavond)?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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1
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39
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Opmerkingen bij voldoende, gerubriceerd:

nemen er niet aan deel

4

Geen interesse in meer activiteiten

2

Voldoende activiteiten, te weinig publiciteit.
Je ziet bijna nooit nieuwe leden

2

meer tennis gerelateerde evenementen gewenst

2

Ik ben jeugdlid en doe mee aan activiteiten

1

1 of 2 evenementen erbij zou mooi zijn

1

Het aantal evenementen is groot genoeg. Misschien wel nadenken
over creëren van 2 padel banen met het oog op de toekomst en

1

aantrekken van nieuwe leden
lijkt wat terug te lopen, maar ik doe nu ook niet overal aan mee

1

55

Leuk dat er nieuwe initiatieven gelanceerd worden.

1

Te weinig variatie

1

Opmerkingen bij onvoldoende:

Mag meer worden georganiseerd

1

Vraag 16 Moeten er ook activiteiten worden gehouden gericht op
potentiële leden?
Zo ja, kun je dan aangeven welke activiteiten kans op succes hebben?

ja
100

blanco
39
nee
73

Opmerkingen bij ja:

56

Sportdag voor basisscholen

2

open dagen, met vooraf voldoende reclame

2

Padel

2

kennismakingsactiviteiten
We hebben nu ouder senior, maar het kan ook tennisser / niet
tennisser zijn.
de zomer actie is natuurlijk een groot succes. misschien meer
communiceren online en in weekbladen.

1
1

1

Activiteiten zoals een feest door een feestcommissie.

1

Eendaags toernooien openstellen voor niet leden

1

ledenwerving

1

kennismakingsavonden, aanbod les plus abonnement

1

Kennis maken met de wat oudere leden

1

introductieperiode

1

AH actie meedoen

1

kennismakings toernooi / training / vrij tennis om andere nieuwe
leden te leren kennen/kennismakingsavond met uitleg over WoW bij

1

de Mast, regels, toernooien, feesten etc.
Introductie dagen

1

Een actie om bv 3 maanden te tennissen in de winter!

1

Vriendje&vriendinnetjestoernooi

1

bijvoorbeeld straattoernooien, clubtoernooien, padelbanen
aanleggen.
Invitatietoernooi
Introductie toernooi, nieuwe leden toernooi ook voor
geïnteresseerden

1
1
1

Vraag 17 Welke van de huidige activiteiten zijn voor jou de belangrijkste reden om lid te zijn?
(meerdere antwoorden mogelijk)

57

aan

uit

blanco

Recreatie tennis

164

9

39

KNLTB competitie

82

91

39

WICOM

64

109

39

Meerdaagse clubtoernooien

46

127

39

Eendaagse clubtoernooien

37

136

39

ISK

22

151

39

180
160

aantal keer genoemd

140
120
100
80
60
40
20
0
KNLTB competitie
Meerdaagse clubtoernooien
ISK
Recreatie tennis
WICOM
Eéndaagse clubtoernooien

Vraag 18 Heb je zelf wensen of ideeën voor nieuwe tennis activiteiten?
Zo ja, kun je dan aangeven welke ideeën?

58

ja blanco
2439
nee
149

Suggesties bij ja (1x “weet nog niet” niet opgenomen in tabel)

Padel

9

ladder competitie, ook in weekend najaars- en wintercompetitie

2

Tennis muur

2

Elke dag hutselen

1

Meer recreatieve toernooien organiseren

1

Tennis marathon. 24 uur tennissen voor een goed doel.

1

Laat de kleine kinderen mee doen met de volwassen,een soort junior
en senior toernooi van de mast
Het organiseren van bijv. een extern echtparentoernooi ingedeeld
naar leeftijdcategorie.

1

1

Indoor tennis mogelijkheden bij slecht weer

1

Andere tennisvormen

1

Bijvoorbeeld de ISK maar dan een random mix, wel kijken naar
speelsterkte binnen een bepaalde range, maar zo kun je ook met

1

nieuwe of andere spelers kennis maken.
niet perse tennis, maar kaartavond

1

Per categorie een contact- en coördinator persoon

1

59

Vraag 19 Ken je de sport Padel?

blanco
ja 39
71
nee
102

Vraag 20 Heb je interesse om Padel te gaan spelen?
(zou je jouw keuze willen toelichten?)

ja
85

blanco
39
nee
88

Suggesties bij antwoord “ja”:

Leuk
Leuke om eens te proberen / af te wisselen. Zie mezelf hier geen
toernooi/competitie in tennissen.
als er banen zijn voor de zelfde contributie

60

32
7
1

ik houd van nieuwe dingen. dit lijkt mij erg leuk om dat het een meer
een technisch spelletje is. Kleine baan en misschien ook minder

1

blessure gevoelig
meer variatie

1

Geen antwoord

1

Ik speel het al in Spanje

1

Goed voor contacten met overige leden

1

Reeds eerder een keer gespeeld, zeer attractief. Trekt mijns inziens
ook nieuwe leden aan

1

Als ik moet kiezen gaat mijn voorkeur uit naar Padel. Compacter,
gezelliger, met een extra dimensie door de bal die terug kan komen

1

via de wanden.
ik ga dit zeker doen als het bij ons geïntroduceerd wordt
Het is dubbelspel en voor zover ik heb gezien ben je veel aan het
volleyen en dat vind ik onwijs leuk spel.

1
1

een nieuwe uitdaging

1

minder blessure gevoelig, Meer op techniek dan conditie

1

Zie dit als belangrijke toevoeging ter behoud van de vereniging

1

kennismaking met de sport.

1

Nieuwsgierig

1

Lekker afwisselend met tennis

1

Is dynamischer dan tennis

1

Het is een mooie mix tussen tennis en squash. Leuk om iets anders te
doen wat snel te leren is
Misschien
Ik weet niet of het beide kan, dan vind ik het zeker leuk om weer iets
nieuw toe te voegen
weer iets nieuws

1
1
1
1

61

Goed om andere vormen te proberen

1

kleiner veld, minder hard slaan, kort voetenwerk, beter voor conditie

1

sneller en actiever dan gewoon tennis

1

Actief je staat minder stil makkelijker om lange rallies te slaan nieuwe
manier van oud spelletje
eventueel niet noodzakelijk

1

misschien als het met mijn gewrichten gaat

1

weer een andere vorm, zeker toevoegen bij de Mast

1

Zou heel graag padel willen spelen. Als niet bij de Mast, waarschijnlijk
bij een andere club (Asten heeft zowel tennis als padel).
wellicht wel een setje rackets te leen beschikbaar stellen. Investering
in de baan is natuurlijk wel een punt. Kinderbaan ombouwen?
Weer iets nieuws, groter aanbod voor leden
super snel en vernieuwend, bijna geen faciliteiten in de omgeving en
groeit heel snel

1

1
1
1

Ook belangrijk voor het aantrekken van nieuwe ( jeugd) leden!

1

Is intensiever, langere speeltijd

1

al gedaan, is heel leuk en mooie aanvulling op tennis

1

Zolang het niet op tv komt zal er ook weinig belangstelling zijn. Door
een padelbaan kun je dit beter promoten
We hebben het in Spanje regelmatig gezien en het lijkt me leuk om te
doen.

1

1

Ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe/ variatie balspel

1

Ja, maar met een enkele potentiële padelbaan gaat dit niet werken

1

Suggesties bij antwoord “nee”:

62

1

Speel liever gewoon Tennis

20

Geen interesse

10

Geen tijd

5

Lijkt mij niet zo leuk

4

Eerst zien en doen dan beslissen

4

Gaat me te snel

3

geen mening.

2

voor mij geen toegevoegde waarde, maar wellicht wel leuk voor de
jeugd

2

Te oud

2

te inspannend

2

Geblesseerd nu

2

Ken het niet

2

Ligt eraan wie het nog meer gaat doen

1

.

63

.E. Sfeer en cultuur binnen de vereniging
Vraag 21 Hoe vind je de sfeer binnen de vereniging
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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1
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Het is wel behoorlijk ons kent ons. Veel eigen groepjes

3

Ik merk er weinig van

2

Nieuwe leden sneller opnemen in de groep

2

De sfeer is op zich prima maar vind het jammer dat er activiteiten
dubbel gepland worden! ( tijdens een Wicom zondag waren er

1

jeugdactiviteiten gepland).
Kan moderner
Ik zoek die mensen op met wie ik iets of meerdere dingen gemeen
heb.

64

1
1

communicatie op alle vlakken is voor verbetering vatbaar.

1

Meer betrokkenheid zou welkom zijn

1

Gezelligheid loopt terug

1

Vraag? 23 heeft invloed op de sfeer

1

waardering voor de vrijwilligers

1

Sfeer was enkele jaren geleden goed, maar is de laatste jaren
1

verminderd door terugloop leden, geen eenduidig beleid, en
trainersperikelen

Opmerking bij “onvoldoende”

1

Te weinig aansluiting, isk stopt al vroeg op de avond

Vraag 22 Hoe vind je de cultuur binnen de vereniging?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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65

Opmerkingen bij “voldoende”

Erg naar binnen gericht. Weinig toegankelijk voor nieuwe leden. Veel
eigen groepjes

5

gezelligheid is goed, maar er mag ook ruimte zijn voor meer prestatie

1

Te veel eilandjes

1

Weinig leden doen wat voor de vereniging, weet niet of dit alleen voor
de Mast geldt
Er is steeds meer afstand. Vooral de vaste leden zie je regelmatig
hoor wel eens over gebrek aan samenwerking binnen bestuur, willen
ontslaan van de trainer, roddels. Heb hier zelf niet zo'n last van

1
1
1

informeel, best veel vrijwilligers die erg enthousiast zijn

1

Beetje te ontspannen

1

Teveel consumentengedrag

1

Ik proef meer afstand tussen leden en bestuur. Heb het idee dat echt
meedenken van leden niet goed ontvangen wordt en alleen gezien
wordt als kritiek als je een andere mening hebt aangaande het welzijn

1

van de club
wedstrijd discipline vnl. tijdens ISK en Wicom vind ik vaak onjuist.
Leden schrijven zich wel in maar gaan tijdens de competitie worden
vaak wedstrijden niet op de geplande data gespeeld of laten zich

1

vervangen door sterkere spelers.
Niet innovatief, conservatief,

1

Er is een duidelijk verschil tussen leden die al lang lid zijn en relatief
nieuwere leden. De drempel voor nieuwe leden ligt hoog om zich

1

binnen de vereniging te kunnen profileren

66

n.v.t.

1

Gemiddeld.

1

maar mensen zouden dat moeten doen, niet steeds dezelfde

1

Mensen hebben het te druk en blijven meestal niet lang hangen

1

Ik denk dat de Mast zoekende is wat de cultuur van de vereniging is.
Wat is de Mast altijd geweest, wat zijn we Nu en wat willen we zijn.

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”

gesteggel en gedraai rond eerst trainer en daarna (ver)bouw

1

Iedereen bardienst verplichten

1

te weinig clubbelang bij de leden

1

te veel naar binnen gericht,

1

Vraag 23 Voelen leden zich verbonden met het eigen tennisteam?
(er is weinig verandering in samenstelling)
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)

onvoldoende
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Opmerkingen bij “voldoende”

n.v.t. / weet niet
sommige mensen willen graag spelen in een voor hen bekend groepje
en verder niet te veel poespas

3
1

Kan beter

1

Ik speel geen competitie

1

teams mogen v.w.b. sterkte, evenwichtiger ingedeeld worden.

1

meer wisselen

1

Zou voor mij ook ingedeeld mogen worden

1

Eigen clubje

1

Leuker zou het zij als er meer gevarieerd zou worden in samenstelling.
Ook zou indeling op sterkte het speelplezier verhogen.

1

Zou wel met verschillende mensen van zelfde niveau die je nog niet
kent in contact kunnen komen om zo meer te tennissen en te oefenen

1

om mogelijk toernooitjes te tennissen

Vraag 24 Voelen de leden zich betrokken bij de vereniging?
(heb je bij voldoende of onvoldoende een idee hoe de betrokkenheid vergroot kan worden?)

68

onvoldoende
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Opmerkingen bij voldoende“

n.v.t. / weet niet

4

verplichten tot een activiteit per jaar w.o. Bardienst

3

geen idee hoe te doen, mensen hebben vaak andere bezigheden
ernaast waar interesse naar uitgaat

1

toen ik nieuw lid werd waren het mijn tennismaten die al langer lid
waren bij de vereniging die mij hebben geïntroduceerd en de weg wijs
gemaakt, vanuit de vereniging was er geen actie of

1

pro activiteit
een deel van de leden goed, een deel onvoldoende

1

Gemiddeld.

1

Ondanks enkele vacatures toch veel betrokken leden en vrijwilligers.

1

Leden voelen zich betrokken bij de vereniging, echter ze hebben het
druk en daardoor komt daar in de praktijk vaak niets van terecht. Van
de andere kant is er naar mijn mening nooit onderzocht of leden, die

1

niet vooraan staan, te vragen of ze vrijwilliger

69

Zoals bij veel clubs lijkt er een relatief kleine drijvende kracht, met
daaromheen een grotere groep betrokken leden en daarna een nog

1

grotere groep minder betrokken leden.
Ik denk dat er veel leden zich genoeg betrokken voelen bij de
vereniging, maar misschien kan het beter. Hoe? Dat zou ik dan weer

1

niet weten.
toch aandacht voor bardiensten en ander vrijwilligerswerk zoals
inzetten bij onderhoudswerkzaamheden.

1

Wordt steeds minder, zie het vinden van vrijwilligers

1

Meer mensen in vrijwilligerswerk en kantine

1

Er zijn,denk ik nog steeds te weinig vrijwilligers om bv een bardienst te
draaien

1

Het is verbazend om te zien dat er bij activiteiten steeds dezelfde
mensen zich inschrijven. Het zou interessant zijn om te achterhalen
waarom andere leden weinig meedoen aan activiteiten of zich

1

beschikbaar stellen voor een of andere commissie
de binding is met de eigen groep

1

Meer aandacht voor ontwikkeling spel

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

Helaas niet

2

Zou meer moeten doen

1

Is persoonlijk

1

meestal dezelfde leden die wat doen voor de vereniging; mensen
persoonlijk benaderen is wellicht goed
Door het bestuur meer stimuleren
Meerderheid van de leden voelt zich niet betrokken, maar ik denk dat
dit niet specifiek voor de mast geldt

70

1
1
1

Zie eerdere toelichting

1

.?..

1

Meer taken verdelen

1

Alleen gebruik accommodatie

1

Bij langdurige zieken of sterfgevallen word er niets in de clubkrant
vermeld?

1

veel leden lezen het mastboekje niet en weten geeneens wat zich
afspeelt misschien met de app wel, ofschoon het jammer is dat niet

1

iedereen in staat is om deze app te downloaden

Vraag 25 Gedragen de leden zich steeds meer als ”klant” van de vereniging?
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Suggesties gedaan:

Mensen willen steeds minder tijd besteden als vrijwilliger binnen een vereniging. Misschien wat
dingen verplicht stellen, maar dan wel voor iedereen (dus niet alleen competitiespelers)
Benadering zoeken via contact- en coördinator persoon

6
5

71

Iedereen zal in zijn eigen kennissen / vriendenkring kunnen lobbyen om ook een activiteit mee op te
pakken binnen de vereniging
leden aanspreken op evenementen of ideeën over veranderingen
houd bijeenkomsten voor leden met dezelfde interesses, bijv. een tv-sessie voor PSV-supporters bij
uitwedstrijd PSV
Open avonden om kennis te maken met commissies. Als je weet wat een commissie doet, melden
zich wellicht eerder vrijwilligers

1
1
1

1

Als je erin slaag dat mensen het lidmaatschap meer zien als mede-eigenaarschap
(verantwoordelijkheidsbesef). Nu is het voor veel mensen traditioneel (ik betaal contributie dus ik

1

neem af). Verander lidmaatschap in een aandeel. Als het goed gaat met de club.
Als het merendeel zich inderdaad meer als klant gedraagt, dan moet het beleid van de vereniging
misschien opnieuw beoordeeld worden en de leden de keuze geven waar de toekomst van De Mast

1

naartoe moet. Een vereniging die bouwt op vrijwilligers of een club.
Hier zal meer tijd in geïnvesteerd moeten worden zodat er meer betrokkenheid ontstaat

1

het is moeilijk om de hedendaagse cultuur van mensen, dus meer klant en minder lid zijn, te
veranderen omdat de hele maatschappij in die richting opschuift. Het wij gevoel neemt heden ten

1

dage af.
Dat is vaak een bewuste keus van deze leden. Die mogelijkheid moet er ook zijn. Veel mensen komen
voor het tennissen, niet voor nevenactiviteiten
Bewustwording van wat vrijwilligerswerk en een vereniging betekenen

1
1

Vrijwilliger zijn vraagt nogal om een commitment (voor een langere periode, bepaalde taken),
wellicht kan er een vorm gevonden worden waarbij leden toch een bijdrage aan de vereniging

1

kunnen leveren zonder zo'n commitment.
Zie eerdere opmerking over groter wordend gat tussen bestuur en leden. Als je je niet gehoord goed
voelt neemt de afstand vanzelf toe.
Met passieve leden in gesprek gaan
De clubleden er toch meer op wijzen dat het er veel gedaan wordt en moet worden gedaan door
vrijwilligers.
Betere taakverdeling
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1
1
1
1

Bijv verplicht stellen van bardienst. Hierdoor heb je meer contact met andere leden waardoor er
misschien interesse groeit om zich ook in te zetten voor andere activiteiten. Dus er moet een omslag

1

komen dat lid zijn van een vereniging meer is dan alleen con
voorbeeld wat ik bij de hutselclub heb genoemd. Motiveer de leden om bardienst te draaien. zorg er
voor dat leden bij toerbeurt de bar op hun avond verzorgen

1

Meer professionaliteit

1

Zie vorige antwoorden

1

Aandacht voor recreanten

1

opslag consumpties t.b.v. bardienst

1

Is moeilijk maatschappelijk probleem. Nieuwe leden meteen actief betrekken bij de vereniging. Bij
inschrijving al vragen waar hun capaciteiten liggen. En kijken waar ze deze kunnen willen inzetten.

1

Vele handen maken licht werk
Zorgen dat de dienstverlening van de Mast heel goed is en aansluit bij alle leden.

1
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Vraag 27 Sportverenigingen worden over het algemeen steeds moderner, zie jij dit ook in onze vereniging?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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Toelichting bij “voldoende”:

moderner clubgebouw, kantine en douches

6

? / n.v.t.

4

de app, digitaal inhangbord? met een knltb pasje binnen kunnen?
Clubblad digitaal
Weet eigenlijk niet wat je onder moderner verstaat?

4
2

? Moderner is dus per definitie beter. We hebben inmiddels gezien dat
een actieve barplanning leid tot een betere bezetting. “gewoon”; door

1

veel passie en inzet door de commissie

74

super lux hoeft voor mij niet het moet wel bij de tijd zijn

1

mensen hebben steeds minder tijd voor behulpzaamheid

1

faciliteiten up to date houden

1

persoonlijk contact
Er zijn de laatste tijd wel een aantal verbeteringen geweest, maar de
kantine is wel een beetje ouderwets

1
1

er verandert weinig, maak een tennismuur en fitnessruimte.

1

Wordt niet echt moderner, maar vind ik geen probleem

1

zijn ermee bezig

1

Moderner is niet altijd beter. Functionaliteit wel!

1

Ook hier mis ik het antwoord “weet niet”: ik heb geen
vergelijkingsmateriaal, dus ik heb eigenlijk geen idee

1

begint te komen

1

Langzaam aan..

1

Ik zie weinig veranderingen, alleen de app

1

Vind onze vereniging niet modern overkomen

1

Nieuwe toplaag tennis velden is wenselijk

1

Het nemen van beslissingen duurt vaak erg lang. Het zou fijn zijn als er
sneller knopen worden doorgehakt

1

Ok

1

Kan beter

1

er zijn een aantal principes waar misschien teveel aan wordt vast
gehouden .
nieuwe media worden goed benut, wel weinig jeugdleden
ik zie dit bij de Mast bv t.a.v. het digitaliseren van de Zendmast en deze
enquête

1
1
1

Maar blijft wat achter in modernisering. Met name digitaal

1

De voornemens zijn mooi, ik ben benieuwd naar de bouw

1

Ik kan niet vergelijken.

1

is men gezien verbouwing mee bezig

1
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Sommige leden zijn nogal behoudend.

1

Automatisering

1

Voor wat betreft faciliteiten zou dit veel beter kunnen. Andere zaken
mogen m.i. Minder modern zoals het digitaliseren van het clubblad en
regelen van de bardienst. Ik heb verschillende geluiden gehoord van

1

mensen dat het clubblad niet meer ingekeken wordt.

Toelichting bij “onvoldoende”:

Zie accommodatie en visie op het trekken van nieuwe leden

4

Ik heb de indruk dat de Mast al jaren “stil” staat. Dat kan alleen
veranderen als je enthousiast kader hebt die aan het orgel gaan

3

draaien.
meer jeugd nodig en moderner clubgebouw

2

Digitaal inhangen bv, nieuwbouw, duidelijk beleid

2

grijze vereniging

1

wij doen daar niet aan mee. sommige veranderingen kosten natuurlijk
ook geld, maar bijv. betalen met je knltb pas of alleen maar pinnen.
scheelt een hoop gedoe met het cash geld. In Mierlo wordt dat al

1

gedaan.
ik zie weinig vernieuwingen, andere clubs hebben bv al digitale
inhangborden

1

Behalve de toiletten is er weinig moderns aan De Mast. Dat oubollige
past ook wel bij De Mast, maar van mij mag er wel een renovatie

1

plaatsvinden.
meer en sneller gebruik van digitale middelen. website, digitaal
afhangen, aanmelden wicom digitaal e.d.
Het blijft vrij oud
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1
1

De verbouwing of vernieuwing van het pand heeft te lang op zich laten
wachten.

1

Begrijp de vraag niet zo goed

1

allemaal een beetje gedateerd

1

Dit zie ik niet echt terug.

1

Nieuwe app is een start, maar veel meer mogelijkheden zoals met de
pin kunnen betalen, elektronisch inhangbord etc.
De Mast is in mijn ogen een zeer conservatieve vereniging met weinig
daadkracht. Dus zeker niet modern.

1

1

Nee, de Mast is totaal niet modern, niet in uitstraling (Masterij) en
zeker ook niet in bestuur. Ik ga niet aangeven wat beter kan, want ik
weet niet of het beter zou zijn om De Masterij te moderniseren, dit

1

“oude bruin café-achtig sfeertje” hee
Bardiensten geen structurele oplossing voor goede bezetting. Huidige
systeem is te vrijblijvend en niet stimulerend. en uitstraling

1

clubgebouw is niet bij de tijd. Betalen via de pin.
digitalisering staat nog in de kinderschoenen. Heb aandacht voor
afhangbord, betalingen in de kantine, toegang tot het park, enz.
Veranderingen gaan te langzaam, meer vernieuwen op div. terreinen,
wo vormen, automatisering, training, werving
Zie niet tot nauwelijks modernisering. Jaren zelfde kantine, zelfde
aanbod tennis en weinig actie om de club vers leven in te blazen.
heb de indruk dat bijv. een digitale zendmast veel minder gelezen
wordt
digitale info in de kantine t.a.v. vragen of activiteiten.
Zie ik niet. Zou qua infrastructuur meer kleine taken door meer leden
laten doen
Ben er te weinig om hier iets over te zeggen

1

1

1

1
1
1
1
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Zie een negatieve spiraal. Beslissingen worden uitgesteld, veel
wisselingen in bestuur, te veel mensen hebben een mening waardoor

1

processen te lang duren
Alleen contante betalingen. Geen online inzicht in beschikbaarheid
banen.
Het gehele tennis slaapt in. Is geen probleem van alleen vereniging
maar ook van de bond.
Dienstverlening kan beter: betalen met pin, digitale communicatie kan
beter, accommodatie wordt al verbeterd.
Er is nog geen systeem op het hekwerk om te voorkomen dat tennis
ballen naar het andere veld gaan

Vraag 28 Moet De Mast bewust bezig zijn met duurzaamheid?
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Vraag 29 Moet De Mast zich inzetten voor maatschappelijke doelen?
Zo ja, heb je dan een suggestie voor verandering?
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1

1

1

1
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Suggesties:

helaas, geen idee

6

activiteiten voor mensen met beperking

3

Scholen laten komen spelen. Kennis maken met tennis.
Scheidsrechters laten komen uit verschillende regionen zelf opleiden.

3

Achter bar.
Wellicht dat je vanuit bepaalde goede doelen (het vergeten kind
bijvoorbeeld) en toernooi kan houden en de opbrengsten aan het

3

goede doel schenkt. Of bestaande toernooien aan goed doel koppelen.
Minder bedeelden, o.a. kinderen

2

kinderen stimuleren

2

organiseer iets voor bijv. hangjongeren

1

Met eenzame ouderen het park bezoeken tijdens drukke activiteiten
om o.a. een kop koffie te drinken

1

Voor zover binnen bereik. Wellicht iets met kwetsbare groepen (een
keer een clinic voor de mensen van Het Laar? Een keer een
kennismakingsmiddag voor statushouders? Een koekenpan toernooi

1

voor kinderen uit arme gezinnen?)
project ontwikkelen voor kansarmen, G-sport, ...

1
79

Bijvoorbeeld als vereniging je verbinden met een lokaal of ander
doel/maatschappelijke instelling

1

jaarlijkse vrijwilligersdag. Leden inzetten voor een goed doel

1

Clinic voor speciale groepen (scholen, andere verenigingen)

1

gratis tennisles voor bv vluchtelingen/minderbedeelden

1

Open kennismaking uitnodigingen

1

Schooljeugd uitnodigen voor kennismaking met tennis. Vanaf groep 5.

1

Bijv. één keer per jaar een goed doel toernooi i.s.m. Sponsors

1

gratis tennis voor arme kinderen, inzamelacties

1

Ziekenbezoek. Kaarten sturen. Telefoontjes plegen

1

b.v. Vluchtelingen (statushouders) inzetten voor onderhoud zodat ze
beter integreren
Inzetten van mensen met een verstandelijke beperking. Onder
begeleiding
Zo kun je misschien meer leden werven

1
1
1

Vraag 30 Vind je dat onderstaande beschrijving overeenkomt met jouw
ervaringen binnen de vereniging?
Kan je bij voldoende en onvoldoende aangeven wat de behoefte aan verandering is?

De Mast is een sociale, gezellige en financieel gezonde tennisvereniging die zich primair richt op tennisspelers (m/v) niveau 9 t/m 4
die zowel recreatief als in competitieverband actief willen zijn. Tennissen in competitieverband en in toernooien wordt gestimuleerd.
De Mast is een nette vereniging waar jong en oud zich thuis voelt. De Masterij (kantine) is hierbij van groot belang want hier treft
men elkaar. Er wordt niet gediscrimineerd op ras, sekse of geloof. De Mast houdt zich aan de wettelijke regels die gelden voor
verenigingen en aan de regels van de KNLTB
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Opmerkingen bij “voldoende”:

ik kan het onvoldoende beoordelen

2

Voor wie is deze beschrijving bedoelt? Hij is vrij “zakelijk”

1

Er wordt inderdaad niet gediscrimineerd op ras, sekse of geloof maar
wel op hoe lang je al lid bent van de vereniging en daaraan gekoppeld,

1

je recht van spreken.
zie antwoord op vraag 30

1

Ik herken het stimuleren van competities en toernooien niet. Ook
herken ik niet dat de Masterij van groot belang is, aangezien de

1

jarenlange discussie over verbouwing.

81

nu de uitstraling nog

1

Het is te sociaal/gezellig wat niet iedereen aanspreekt

1

Men is wel veel bezig met in stand houden van oude zaken en tradities
i.p.v. bezig met vernieuwing en het zoeken van kansen
Deze omschrijving geldt voor elke club, niet onderscheidend genoeg
Of de club werkelijk financieel gezond is gezien het beperkt aantal
leden betwijfel ik

1
1
1

Masterij moet aangepast worden, moderner en netter

1

voor 22 en 23 was het echter beter

1

Terugloop met name in competitief verband, sfeer en gezelligheid,
ouderwets

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

competitie heeft geen prioriteit boven wicom, een nieuw lid moet zelf
zorgen voor een competitieteam

.
.F. Interne communicatie

82

1

Vraag 31 Welke communicatiekanalen van de vereniging gebruik je ?
(meerdere antwoorden mogelijk)

aan = 1

uit = 0

blanco

E mail vanuit commissies

94

71

47

Website

100

65

47

Zendmast

136

29

47

Facebook

26

139

47

ClubApp

59

106

47

Prikbord

30

135

47

Vraag 32 Ben je bekend met alle communicatiekanalen van de vereniging?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Prikbord ken ik niet

2

geen behoefte aan meer / al zag ik laatst de ClubApp die handig is.

1

Niet zo bekend

1

is genoeg voor mij

1

Ik wist alleen niet dat er een app was, verder is de communicatie in
orde
App krijg ik niet geopend

84

1
1

Ik weet niet wat het prikboord is.

1

Bekend wel, gebruik maken niet

1

ben zelf niet goed in de digitale wereld.

1

Kan niet in app door problemen met m'n telefoon

1

Zelf niet te actief, dus heb geen voorstel.

1

ClubApp zegt me niets

1

digischerm in kantine voor communicatie en vragen

1

kan info vinden die ik wil

1

gebruik zelf geen Facebook, kan er dus niet over oordelen

1

ClubApp zou wat beter gepromoot moeten worden. Er is blijkbaar een
nieuwe app. Meer gebruik maken van Facebook of Website i.p.v.

1

Zendmast. Deze lees ik bijna nooit.

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

Dit ligt aan mezelf. Geen interesse in

5

de club app ken ik niet

1

Facebook was mij niet bekend

1

informatie

1

Geen idee of dat aan mij ligt of aan de manier van communiceren

1

?

1

Ik ken alle kanalen niet

1

Er wordt teveel algemeen gecommuniceerd niet direct

1

Krijg vaak dingen niet opgestart

1

ClubApp werkt niet bij mij, prikbord hangen alleen oude dingen

1

85

Vraag 33 Ben je op de hoogte van alle belangrijke
zaken/ontwikkelingen binnen de vereniging?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Voor zover ik weet is dit voldoende

3

Houd ik niet bij

2

Wat voor mij belangrijk is wel denk ik

2

vooral via de zendmast blijf ik op de hoogte

1

Ik ben niet bij de ledenvergadering geweest, dus momenteel ben ik
niet van alles op de hoogte.

1

aanmeldingen voor wicom e.d. ontgaat me wel eens

1

Niet altijd

1

de zendmast is behoorlijk omvangrijk en neemt veel tijd in beslag om
te lezen, wellicht is een wekelijkse nieuwsticker efficiënter, bv via de
club app?

86

1

Als er iets belangrijks is krijg ik het snel te horen. Maar verder hou ik
me niet zo bezig met de ontwikkelingen.

1

Naar eigen behoefte

1

Lees de zendmast

1

Ik volg niet alle kanalen (niet website of Facebook), maar denk dat ik
met de andere zaken voldoende op de hoogte ben
Sommige activiteiten worden in de mail gestuurd.
nu krijg je 1x jaar info n.a.v. de ALV. in de zendmast staat niet altijd
tijdig en voldoende informatie over de commissies en hun activiteiten.
Ik ben niet goed op de hoogte wat er met de verbouwing gaat
gebeuren

1
1
1

1

Wordt niet altijd over gecommuniceerd naar buiten behalve met alv

1

Ligt aan mij zelf vanwege andere prioriteiten

1

weet niet wat er allemaal op de agenda van het bestuur staat

1

Zou zelf wat pro-actiever mogen zijn

1

Opmerkingen bij “onvoldoende“

Ligt aan mijn zelf. Een lid heeft ook een haalplicht.
Te weinig info vanuit bestuur waar ze mee bezig zijn. Slechte
informatievoorziening t.a.v. verbouwing

6
2

Te druk

1

ik voel me bezwaard dat ik alleen maar wil tennissen

1

Er is nogal wat gedoe met de trainers

1

Vind de zendmast op de smartphone lastig te lezen

1

Meeste gaat via de zendmast die ik altijd vergeet te lezen.

1

87

Vraag 34 Word je bij zaken/plannen betrokken?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Ligt aan mijzelf
Ik vind dat er maandelijkse een duidelijk nieuwsbrief verstuurd moet
worden.

1

is voldoende

1

kun je nalezen in zendmast of op site

1

Er worden avonden georganiseerd echter zijn die lang niet altijd
bekend
Ben jeugdlid, niet zo geïnteresseerd

88

5

1
1

ben meestal wel op de hoogte van plannen via mond-op-mond
communicatie, maar mis dus achtergrondinformatie.

1

Denk het wel

1

Bij een aantal wel, maar bij een aantal niet

1

Betere directe communicatie

1

Hoeft ook niet

1

zoals deze enquête

1

wat ik belangrijk vind weet ik te vinden en participeer ik in

1

Geen interesse

1

Te veel inbreng. Daardoor trage processen

1

communicatie vanuit Bestuur

1

Ik denk dat binnen commissies en naar leden beter gecommuniceerd
kan worden

1

Hangt ook samen met eigen pro-activiteit

1

er wordt wel geluisterd, maar er wordt niet naar gehandeld

1

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

Laat me te weinig zien

5

Nee word er niet bij betrokken

3

Je wordt als lid wel geïnformeerd, maar als je echt inbreng wil hebben,
moet je eigenlijk al een soort van connectie hebben met mensen

2

binnen een commissie anders ben je niet volledig op de hoogte
Diverse malen gevraagd gesprek bestuur, helaas geen gesprek vanuit
bestuur. dan lijkt het me alsof je tegenover elkaar komt te staan.
Laatste jaren veel communicatie gebrekkig of achteraf (bardienst

1

competitie teams, tweede trainer, verbouwing enz. enz.)

89

Wordt vaak in commissies besloten i.p.v. gecommuniceerd
weinig tot geen communicatie over 'gevoelige' onderwerpen. Zoals
trainingen en verbouwing

90

1
1

Vraag 35 Zijn de regels over de activiteiten binnen de vereniging helder?
(bij voldoende en onvoldoende graag toelichten en/of aangeven wat beter kan)
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Opmerkingen bij “voldoende”:

Vraag is onvoldoende duidelijk om een goed antwoord te kunnen
geven

3

Denk het wel

1

Er is een activiteitenkalender!

1

Zonder meer druk op de bardienst te leggen kan ik wel wat dingen
verzinnen. Is er een BHV-er aanwezig, ik weet bijvoorbeeld niet waar

1

de EHBO kist is. Kortom wie is wanneer en voor wat verantwoordelijk.

91

Opmerkingen bij “onvoldoende”:

Regels hebben we de gehele dag. Kom voor recreatie tennis en
ontspanning. Regels ....??????
Voor nieuwe leden weinig informatie m.b.t. het wel en wee van
competitie deelname, ISK of Wicom. Info zelf vergaren bij leden

.

92

1

1

.Conclusies
A. Algemeen
•
•
•

40 % van de leden heeft de enquête ingevuld
30 % van de ingevulde enquêtes komt van betrokken leden (vrijwilligers)
Op basis van bovenstaande en wat is ingevuld onder “Algemeen” wordt geoordeeld dat de
uitkomst van de enquête voldoende representatief is.

B. Accommodatie
a. beschikbaarheid van de banen wordt beoordeeld als goed
b. veel opmerkingen over staat van netten en banen
c. kleed- en doucheruimten worden als onvoldoende beoordeeld

C. Kantine
-

Van de respondenten vindt 40% vernieuwing van de Masterij gewenst, waarbij tevens inrichting
gemoderniseerd zou moeten worden
het drank assortiment en de prijzen worden als goed beoordeeld
de beschikbaarheid van de kantine wordt overwegend als voldoende/goed beoordeeld, maar er
worden wel opmerkingen geplaatst over de bardienstplanning

D. Activiteiten aanbod
•
•
•
•
•
•

50 % wil meer activiteiten gericht op potentiële leden
Het de verscheidenheid in aanbod, de kwaliteit en de hoeveelheid aangeboden activiteiten wordt als goed
beoordeeld
Meer dan de helft van de respondenten speelt competitie
De helft van de respondenten vindt dat er ook activiteiten georganiseerd moeten worden gericht op potentiële
nieuwe leden
Er zijn bij de leden niet veel ideeën over nieuwe activiteiten
Padel is slechts bij de helft van de respondenten bekend, maar er is zeker belangstelling voor

E. Sfeer en cultuur binnen de vereniging
•
•
•
•
•

65 % vindt de sfeer en cultuur bij de Mast voldoende tot goed
90 % voelt zich betrokken bij de vereniging
Helft van de respondenten vindt dat de leden zich steeds meer als klant gedragen
De helft van de respondenten vindt de modernisering binnen de vereniging onvoldoende tot voldoende
Een meerderheid van de leden vindt dat De Mast zich wel moet bezighouden met duurzaamheid, maar zich niet
voor maatschappelijke doelen moet inzetten

F. Interne communicatie
•

De website en de Zendmast worden nog steeds het meest geraadpleegd voor informatie. Slechts 35 % van de
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•
•
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respondenten gebruikt de ClubApp
Een meerderheid kent de communicatiekanalen van de vereniging voldoende en wordt naar eigen zeggen ook
voldoende geïnformeerd
Het merendeel van de respondenten vindt zich voldoende betrokken bij de vereniging en vindt de regels
omtrent de activiteiten voldoende helder
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Inleiding
Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in maart 2017 kwam bij de behandeling van het plan over de
renovatie van de Masterij duidelijk naar voren, dat er bij de aanwezige leden onvoldoende overeenstemming
was over een eenduidig toekomstbeeld van de vereniging (teruglopend ledenaantal, gevolgen vergrijzing,
financiële draagkracht, rol gemeente, positie t.o.v. de Helze). Vanwege de urgentie werd besloten in ieder
geval te starten met de renovatie van de kleedruimtes.
Ook werd toestemming gegeven voor de renovatie van de andere 3 delen, keuken, horeca opslag en
algemene ruimte, onder voorwaarde dat er een toekomst zou zijn weggelegd voor de vereniging op het
huidige park. Dit zou worden onderzocht via een werkgroep met als taak de toekomst van de Mast te
onderzoeken en in kaart te brengen. Alleen bij een positieve uitkomst van de werkgroep Toekomst van de
Mast zou verdere renovatie doorgang kunnen vinden. Voor de details van het besluit inzake de renovatie, zie
de Zendmast van april 2017.
Een werkgroep, bestaande uit Hans Gründemann, Han Kees Geervliet en Hennie Doreleijers, is in oktober echt
van start gegaan na voorbereidende werkzaamheden vanaf juli .
Voor een duidelijk toekomstbeeld was het nodig te onderzoeken waarover de leden binnen de Mast
(on)tevreden zijn, wat men ervaart als sterke en zwakke punten binnen de vereniging en welke veranderingen
goed zullen zijn voor de toekomst van de Mast.
Om een betrouwbaar inzicht te krijgen wat er leeft, is een enquête gebruikt. Ons uitgangspunt is dat onze
leden heel goed weten wat belangrijk is om een aantrekkelijke vereniging te zijn en te blijven.
Daarnaast was het belangrijk om voor dit project de stakeholders te bepalen. Met hen diende gesproken te
gaan worden.
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De werkwijze van de Werkgroep Toekomst van de Mast (WTvdM) is als volgt geweest:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bepalen stakeholders via een stakeholder analyse
Verzamelen gegevens intern en extern (KNLTB)
Bepalen werkgebieden voor het interne onderzoek
Enquêteren van de leden
Overleg met TV de Helze
Onderzoek naar beleid gemeente en politiek
Rapportage

De resultaten van het onderzoek van de werkgroep zijn verwerkt in dit rapport. De uitslag van de enquête is
integraal opgenomen in bijlage 1.
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Stakeholder analyse
Stakeholders zijn mensen die direct of indirect een belang hebben bij GLTV De Mast.
Stakeholder analyse is een proces van systematisch verzamelen en analyseren van kwalitatieve informatie
met als doel te bepalen wiens belangen moeten worden behartigd in het project.
Voor het bepalen van de stakeholders is gebruik gemaakt van het zogenaamde DESTEP analyse model. Dit
model geeft een zestal factoren weer die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de stakeholder groepen.
Het is een hulpmiddel om te voorkomen dat stakeholders over het hoofd worden gezien.
Hier volgt een samenvatting van de analyse. De volledige rapportage is op verzoek beschikbaar.

Conclusie stakeholder analyse
In onderstaande tabel worden de conclusies per stakeholder weergegeven:
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Uit deze tabel blijkt op basis van de in de analyse bepaalde kwalificaties dat alleen de seniorleden en de
vrijwilligers “er toe doen” en dus geraadpleegd zouden moeten worden voor de toekomst visie van de
vereniging. Maar in diezelfde tabel is ook de cel “zeer groot belang, maar weinig invloed”, met daarin de
jeugdleden een interessante, waar in het kader van een toekomstvisie ook aandacht aan geschonken moet
worden.
De invloed en het belang van de overige stakeholders, zoals de gemeente, zijn laag. Teneinde echter
toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente te kunnen inschatten, zal er wel een informeel onderzoek
bij gemeente en politiek worden uitgevoerd.
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Conclusies werkgebieden enquête
De enquête is onderverdeeld in een zestal werkgebieden. Hieronder zijn per bevraagd werkgebied, de
belangrijkste conclusies weergegeven. De integrale uitkomst van de enquête is opgenomen als bijlage 1.
d. Algemeen
In 2016-2017 heeft de KNLTB een club analyse van de Mast gemaakt. Het rapport is als bijlage 3 toegevoegd aan de
rapportage. Uit deze club analyse blijkt dat 49% van de leden geen competitie of toernooien speelt. Dit ligt dicht bij het
districts-gemiddelde en blijkt ook uit de enquête.
De meeste niet-competitie/toernooi spelers hebben een kort- of een langdurig lidmaatschap. Volgens de club analyse is de
uitstroom het hoogst bij niet competitie/toernooispelers en is de vergrijzing hoger dan het districts-gemiddelde.
De uitslag van de enquête is voldoende representatief voor de vereniging. Want de spreiding van de aantallen duur (lengte)
lidmaatschapsjaren bij de respondenten komt globaal overeen met de spreiding in ons ledenbestand die de KNLTB vermeldt
in de club analyse (opgenomen als bijlage 3).
Daarnaast blijkt uit de antwoorden het volgende:
•
de enquête is door 212 leden ingevuld, dat is 50% van de verstuurde enquêtes (423) en 40% van het totale
ledenaantal (530).
•
een grote meerderheid geeft aan recreatief te tennissen (174)
•
107 respondenten spelen eveneens competitie
•
meeste niet-competitie/toernooi spelers zijn kort- of juist langdurig lid
•
een kleine minderheid heeft tennisles (32)
•
1/3 is actief als vrijwilliger
e. Accommodatie
•
•
•
•
f.

86% vindt de tennisbanen voldoende tot goed
veel opmerkingen over onderhoud netten en kunstgras/zandverdeling (71)
de beschikbaarheid is goed (179)
de kleedruimtes zijn volgens meer dan 50% van de respondenten onvoldoende

Masterij
•
•
•
•
•
•

een meerderheid vindt de kantine qua ruimte en inrichting voldoende tot goed (174)
daarbij geeft ruim 1/3 aan dat er vernieuwing gewenst is
meer licht en zicht op de banen
het aanbod is voor nagenoeg alle respondenten voldoende tot goed (192)
de beschikbaarheid wordt als voldoende tot goed ervaren (177)
20% geeft aan dat de openstelling beter kan (43)
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g. Activiteiten aanbod
•
•
•
•
•

•

een (grote) meerderheid vindt het aanbod voldoende tot goed
een deel ziet graag meer eendaagse clubtoernooien
de kwaliteit van het tennisaanbod is voldoende tot goed
50% wil meer activiteiten gericht op potentiële leden
3 belangrijkste redenen om lid te zijn:
recreatie tennis (164)
KNLTB competitie (84)
Wicom (64)
padel:
40% is bekend met deze sport
50% zou het willen spelen/proberen

h. Sfeer en cultuur
•
•
•
•
•
•
i.

Interne communicatie
•

•
•
•
•
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ruim 85% vindt deze voldoende tot goed
er is een grote binding met het eigen tennisteam
90% voelt zich goed tot voldoende betrokken bij de vereniging
63% vindt dat leden zich steeds meer als “klant” gedragen
75% ziet de vereniging moderner worden, 25% zou meer modernisering willen zien, wel veel opmerkingen over hoe
dit te verbeteren.
85% kan zich vinden in de doelstelling van de vereniging

de drie meest gebruikte kanalen zijn (>50%):
e-mail commissies
website
Zendmast
Facebook wordt nauwelijks gebruikt
de ClubApp wordt door 35% gebruikt
de leden zijn voldoende tot goed op de hoogte van de ontwikkelingen (149)
de regels zijn helder (162)

Overleg met Helze
Samenvatting van het overleg met het bestuur van TV de Helze.
T.V. De Helze en G.L.T.V. De Mast zijn 2 verschillende verenigingen met elk een eigen karakter, eigen leden en
eigen faciliteiten. Zij zien elkaar niet als concurrenten. Beide verenigingen zien op dit moment voor de nabije
toekomst geen enkele indicatie voor externe druk om te fuseren. Bij De Helze is fusie geen actueel thema.
Men blijft liever zelfstandig.
Beide verenigingen zien wel mogelijkheden om door meer samen te werken elkaar te versterken en de
variatie in wedstrijden te vergroten. De suggesties die ter tafel kwamen zijn:
•
•

Kampioenschap Geldrop-Mierlo
Integratietoernooi in ere herstellen

Gezamenlijk organiseren van trainingen. Met teruglopend ledenaantal is het een probleem om trainingen te organiseren.

Besloten is dat de 3 tennisverenigingen in Geldrop-Mierlo in het voorjaar bijeen zullen komen om te bekijken
of er een kampioenschapstoernooi kan worden opgezet.
De Helze kent de sport Padel, maar heeft op dit moment geen geld of interesse om daarin te investeren. Ook
bij De Helze ervaart men dat leden steeds meer consument zijn met dito eisen naar de vereniging.
De Helze denkt niet haar eigen dienstverlening te kunnen verbeteren door met De Mast samen te werken.
Beide verenigingen kunnen elkaar wel steunen door onderzoek naar bepaalde zaken, zoals ClubApp,
toepassing zonnepanelen, LED baanverlichting te delen, of daarin samen te werken

Gemeente en politiek
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Met de contactpersoon van de gemeente is informeel gesproken over de Mast, de verbouwing en hoe de
gemeente tegen de tennisvereniging aankijkt. De gemeente ziet de Mast vanwege haar grootte, als een van
de belangrijkere verenigingen in Geldrop. Er is geen enkel signaal ontvangen, dat een verbouwing in het licht
van toekomstige, ingrijpende beleidswijziging, een onverstandige investering zou zijn.
Ook is gesproken met diversen lijsttrekkers/kandidaten van politieke partijen en zijn de
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bekeken. Alleen D66 en DGG noemen in hun
partijprogramma de ontwikkeling van het gebied rondom De Smelen vanuit een zgn “Greenfield” situatie.
Daarbij heeft men een voorkeur om bij vernieuwing van een sportcomplex, te bekijken of dat verplaatst zou
kunnen worden.
Dit idee speelt niet bij de landelijke politieke partijen, CDA, PvdA en VVD. Sterker nog, men geeft aan dat er
t.a.v. het zwembad en het terrein eromheen, andere, belangrijkere prioriteiten zijn dan het verplaatsen van
een sportcomplex. Daarbij moet worden opgemerkt dat Dorpspartij Mierlo om politieke redenen wellicht met
DGG mee zal gaan.
De conclusie is dat er voor de komende 5 jaar op dit vlak geen gewijzigd gemeentebeleid te verwachten is.
Mocht dit t.z.t. wel gaan spelen, dan is de algemene verwachting dat er gecompenseerd zal worden.
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Conclusies
De uitkomsten van het interne onderzoek en het overleg met de Helze geven geen (urgente) aanleiding om
een fusie aan te gaan met T.C. de Helze.
De leden zijn voldoende tot goed tevreden met de huidige gang van zaken binnen de vereniging.
Van de gemeente wordt voorlopig geen initiatief verwacht om het park te verplaatsen.
Wel komt een aantal aandachtspunten naar voren:
•

Het ledenbestand van de Mast bevat indicaties voor een hoge toekomstige uitstroom.
a.

Volgens de KNLTB club analyse is de uitstroom het hoogst bij spelers die geen competitie/toernooi spelen. De helft
van ons ledenbestand speelt geen competitie of toernooien. De meeste spelers die geen competitie/toernooi
spelen, hebben een kort of een langdurig lidmaatschap (uitkomst enquête).

b.

De vergrijzing (> 65 jaar) is beduidend hoger dan het districts-gemiddelde (KNLTB club analyse). Ook het aantal
leden met een lidmaatschap langer dan 20 jaar ligt ruim boven het
districts-gemiddelde (zie uitkomst enquête en grafiek in KNLTB club analyse).

•

Ledenbehoud en ledenwerving zouden gericht moeten zijn op deze aspecten.

•

Er zijn veel opmerkingen over de slechte staat van de tennisnetten en de zandverdeling.

•

Kleedruimten onvoldoende.
Meer dan 50% van de respondenten vindt de kleedruimten onvoldoende. Dit punt is echter reeds aangepakt en opgelost.

•

Masterij oubollig.
Ruim 40% van de respondenten vindt vernieuwing gewenst, waarbij ook de inrichting gemoderniseerd zou moeten
worden.

•

Activiteitenaanbod promoten en uitbreiden.
De helft van de respondenten wil meer activiteiten gericht op potentiële leden.
50% van de respondenten wil padel spelen/proberen.

•

Er zijn relatief veel opmerkingen over modernisering van de vereniging en het tempo daarvan.

•

Klantgedrag
De helft van de respondenten vindt dat de leden zich steeds meer als klant gedragen. Er zijn veel suggesties gedaan om dit
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te veranderen c.q. ”aan te pakken”.
•
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ClubApp
35% van de respondenten gebruikt de ClubApp.
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