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

Hans Gründeman

040-2800053

voorzitter@de-mast.nl

Secretaris

Joeps van Steen

040-8514454

secretariaat@de-mast.nl

Penningmeester

Jeroen Ronde

06-81810290

penningmeester@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

Jeugdtennis

David Sprengers

jeugdtennis@de-mast.nl

Relatie Management

Suzanne van den Boom 06-22711141

pr@de-mast.nl

Beheer & Onderhoud

Dirk van de Put

06-18897370

beheer@de-mast.nl

06-46670381

jeugdtennis@de-mast.nl

06-46670381

Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop

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

David Sprengers

I.S.K.

Thijs Gerrits

isk@de-mast.nl

WICOM

Aad van Gerwen

wicom@de-mast.nl

Seniorentennis

Antoon Warmoeskerken 06-52026710

seniorentennis@de-mast.nl

O.T.C.

Rob Knapen

otc@de-mast.nl

T en O

Bert Heij

040-2852093

bertheij@gmail.com

Algemene sponsoring

Maikel Bongers

06-46542486

maikel.bongers@gmail.com

Bardienstregeling

Antje Werkhoven/Ingrid Samuels

bdplanningmast@gmail.com

Ledenadministratie

Manou Pennaertz

leden@de-mast.nl

040-7600016

Bosrand 56, 5665 ER Geldrop
Ledencommissie

Clubtrainers

ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens

06-51611923

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

06-13813379

arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl

VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Jammer genoeg is de zomer voorbij en is iedereen weer in zijn/haar normale ritme.
Net als vorig jaar was het in de zomerperiode mogelijk om zomerlid te worden. Zowel
bij de senioren als de junioren was het een succes. We hopen dat deze leden veel
tennisplezier hebben gehad en mogelijk volwaardig lid worden.
Volgens de planning van de bouwcommissie zal er na de Clubkampioenschappen
gestart worden met de verbouwing van de kleedkamers. De exacte planning hangt
nog af van de aanbesteding en de beschikbaarheid van de uitvoerders. Zodra hier
meer over bekend is, zal de planning worden uitgebracht.
Eind september starten de Clubkampioenschappen voor junioren en senioren. We
hopen op goed weer en veel mooie partijen. De commissie heeft op zaterdagmiddag
30 september rond 15:00 nog een leuke activiteit gepland voor de jeugd met
aansluitend nog de feestavond. Meer informatie zal via de mail volgen, waarbij je je
wel nog moet aanmelden. De activiteiten zijn voor zowel de junioren als de senioren.
In september begint de najaarscompetitie. Dit jaar doen er weer voldoende teams
aan mee, zowel bij de junioren als de senioren. Dat worden weer mooie 7 weken
met veel bedrijvigheid op de tennisbanen. Alle teams veel succes en plezier tijdens
de competitie.
Iedereen die meedoet met de Clubkampioenschappen veel tennisplezier en succes.
Voor de kijkers goed weer en tot ziens in de Masterij.
David Sprengers,
Jeugdtennis
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TENNISBALLEN

Tennisballen te koop

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

In or out?

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

TM

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

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij

vast & mobiel in één
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BEHEER EN ONDERHOUD
Beste Mastleden
Hier weer een berichtje vanuit het Beheer.
Allereerst is er een grote verandering: het assortiment drank gaat veranderen. Wij zijn
van Bavaria naar Inbev over gegaan.
Deze gebruiken voor het bier grotere glazen van 25cl. Een pilsje kost nu 1.70 Deze
prijsverhoging komt alleen doordat het glas groter is.
Ook de inkoopprijzen zijn omhoog gegaan (Bavaria was ook al omhoog gegaan maar
dit hadden wij nog niet doorgevoerd in de verkoopprijzen).
Maar goed nieuws: er zijn ook een paar prijsverlagingen.
Het kleintje Hoegaarden verdwijnt (hebben we geen glas meer voor) en de pul
hebben we ook uit het assortiment gehaald.
I.p.v. de fles Erdinger hebben we Weizener op de tap.
Wij hebben ook een contract met Coca-Cola afgesloten, hierdoor krijgen we bij de
frisdranken ook sommige andere merken.
Op 30 september is er tijdens de CK weer het feest van de fooienpot. Lekker eten en
een pubquiz (informatie volgt). We gaan op deze avond weer werken met munten.
Wij zijn bezig om te kijken om de bardienstplanning beter te krijgen. Degene die
bardiensten draaien krijgen daar eerdaags verdere informatie over.
Hopelijk tot 30 september!
Hans Schoots
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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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VACATURE BAANFUNCTIONARIS
Het beheer is op zoek naar een vrijwilliger, die de toestand van de tennisbanen in de gaten
gaat houden. Hieronder staat de beschrijving van wat deze taak inhoudt.
Wie neemt deze taak op zich? Graag aanmelden bij Bert Heij
Functiebeschrijving onderhoud tennisbanen van de Mast,

Het onderhoud van de banen en het omliggende groen wordt gedaan door de gemeente.
Onregelmatigheden aan bijvoorbeeld: netten, banen, afrastering etc. moeten doorgegeven
worden aan de gemeente via de (meewerkend) voorman.
De informatie over de toestand van de banen komt via leden maar ook door regelmatige
observatie van de baanfunctionaris zelf.
De gemeente laat eens per jaar groot onderhoud uitvoeren door een derde partij.
De baanfunctionaris moet in de gaten houden of dit geen probleem oplevert voor het tennis.
Eens per jaar dient de baanfunctionaris de opzichter van de gemeente uit te nodigen om een
ronde over het park te maken om de toestand ervan in kaart te brengen.
De volgende onderdelen zijn voor rekening en onderhoud van de vereniging:
• Baanverlichting
• Telborden
• Klok
• Bankjes
• Waterhouders
• Minibaan (wordt geveegd door de gemeente)
De reclameborden worden verzorgd door de commissie Relatiemanagement (Maikel Bongers)
De borden worden elke 4 maanden gerouleerd. De achterkant van de borden aan de kant van
de Masterij dienen schoongespoten door de baanfunctionaris met behulp van de
hogedrukspuit.
De (meewerkend) voorman van de gemeente: Hr Frans van de Kemenade. Tel. 0652417842
De opzichter van de gemeente: Hr Jeroen van Dijk. Tel. 2893734 of 0611776810
Onderhoud verlichting: Heijmans Tel. 040-2957116
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VOOR EEN SPORTIEF
EN SNEL KAPSEL

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

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

Drank- en wijnspeciaalzaak
Margrietstraat 51
5731 BN Mierlo
T: 0492- 662083
E: info@debottelarij.nl
www.debottelarij.nl
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JEUGDTENNIS
Inschrijving clubkampioenschappen
Hallo Jeugdleden,
Vergeet jij je niet in te schrijven voor de clubkampioenschappen!? Deze zijn van 20
september t/m 1 oktober. De inschrijving sluit op 13 september.
Je kan je inschrijven via de volgende link:
INSCHIJVEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
(Jeugdspelers die zich in het volwassentoernooi willen inschrijven moeten wel
verplicht minstens 1 categorie in de jeugd spelen)
Tot dan!
Najaarscompetitie
De Jeugdcommissie wenst alle teams die meedoen aan de najaarscompetitie (start 17
september) heel veel plezier en succes!
Nogmaals een overzicht van de teams die meedoen:
Mix team t/m 14
Mix team t/m 17
Jongens team t/m 14
1e Groene team
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GLAZENVERKOOP
Glazenverkoop bij de Mast

Zoals iedereen gemerkt zal hebben zijn we veranderd van brouwerij (van Bavaria
naar Inbev) en een tijdje geleden hebben we ook een andere koffieleverancier
gekregen (van Miko naar Douwe Egberts).
Hierdoor hebben we een overschot aan glazen en kopjes die we niet meer gebruiken.
Wij willen alle leden de mogelijkheid geven om deze voor een klein prijsje te kopen.
Hoe gaat dit in zijn werk:
• Vanaf 2 oktober staat in de serre een tafel met de glazen en de kopjes
• Er bij staat een prijslijst met de prijzen
• En er staat ook een spaarpot (fooienpot)
• Als je iets wilt kopen stop je het geld van de waarde in de spaarpot
• De opbrengst is voor de fooienpot
Hopelijk zit er iets bij wat je al heel lang graag wilt hebben.
Namens het Beheer
Yvonne Boin
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Agenda

Zondag 10 september
Donderdag 14 september
Vrijdag 15 september
Zondag 17
Woensdag 20 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 22 september
Zaterdag 23 september
Zondag 24 september
Maandag 25 september
Dinsdag 26 september
Woensdag 27 september
Donderdag 28 september
Vrijdag 29 september
Zaterdag 30 september
Zondag 1 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 6 oktober
Zaterdag 7 oktober
Zondag 8 oktober
Dinsdag 10 oktober
Donderdag 12 oktober
Vrijdag 13 oktober
Zaterdag 14 oktober
Zondag 15 oktober
Donderdag 19 oktober
Vrijdag 20 oktober
Zondag 22 oktober
Woensdag 25 oktober
Donderdag 26 oktober
Vrijdag 27 oktober
Maandag 30 oktober

World Tour Jeugd
Jubileumfeest WICOM
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
World Tour Jeugd
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
World Tour Jeugd
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
Clubkampioenschappen
Feestavond Fooienpot
Clubkampioenschappen
Najaarscompetitie
World Tour Jeugd
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
WICOM
WICOM
World Tour Jeugd
Bestuursvergadering
WICOM
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Start herfstvakantie
WICOM
WICOM
Najaarscompetitie
WICOM
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Einde herfstvakantie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
WICOM
Najaarscompetitie
Instructieavond nieuwe bardienstmedewerker

Inleveren kopij
Nummer
8
9
10

Inleveren
02-10-17
30-10-17
27-11-17

Verschijning
21-10-17
18-11-17
16-12-17
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INHANGEN
De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij
verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje
worden verkregen.
Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen
op het tennispark.
Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een
periode van 1 uur voor dubbelspel.
Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de
betreffende speeltijd claimen op de baan.
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Tennispark:
Bosrand 125, 5665 EE Geldrop
Correspondentieadres:
GLTV De Mast, Postbus 478, 5660 AL Geldrop
Telefoonnummer clubhuis: 040-2863388

www.de-mast.nl
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