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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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VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Zoals inmiddels bekend wordt er hard gewerkt aan de plannen voor de renovatie van
de Masterij. In nauw overleg tussen de bouwcommissie en het bestuur zijn de
zienswijzen van de leden verwerkt in nieuwe tekeningen. De inbreng heeft tot enkele
fraaie verbeteringen geleid.

De tekeningen van het nieuwe concept hangen in de Masterij. Ook is aan alle leden
een mail met een link naar de elektronische versie verstuurd. Voor wie deze gemist
heeft, het 2e concept tekeningen is te downloaden via deze link:
http://www.vm1.nl/DeMast/201610_2e_concept_Masterij.pdf.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de doorrekening van de plannen. Omdat we
daarin zorgvuldig en zo compleet mogelijk willen zijn, is het nog niet zeker dat we
nog dit jaar de leden bijeen kunnen roepen. Als dat niet lukt, dan zal dat eind januari
2017 het geval zijn. Goed werk heeft tijd nodig!

Dit jaar zijn we overgestapt op een nieuw automatiseringssysteem. De website is
inmiddels al even in de lucht. Ook de financiële module is door Jeroen in gebruik
genomen. Momenteel is Manou zich de ledenadministratie-module eigen aan het
maken. Het werk vordert en uiteindelijk moet het systeem de nodige tijdbesparing
opleveren.
Het platform kent ook een multimedia module, met een APP voor IOS en Android,
koppeling met Facebook/Twitter en allerlei leuke en handige communicatie functies.
Zodra alle leden in de nieuwe administratie zitten, is de volgende stap dat we van
deze module gebruik kunnen gaan maken. Hopelijk kunnen we daar in de loop van
2017 een start mee maken.
Zoals in de vorige Zendmast ook door Antoon is gemeld, blijft de invulling van de
bardiensten een uitdaging vormen. Vooralsnog is het bestuur er alles aan gelegen om
de bardiensten op vrijwillige basis ingevuld te krijgen. Om dat mogelijk te maken,
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worden aanvullende maatregelen onderzocht. Zodra hierover meer bekend is, zal dit
uiteraard aan alle leden worden gecommuniceerd.
Ten slotte hoop ik dat het winterse weer nog lang zal uitblijven, zodat we lekker
kunnen blijven doortennissen.
Met sportieve groet,
Hans Gründemann
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TENNISBALLEN
Tennisballen te koop
Er zijn zijn nog steeds tennisballen te koop, zo goed als nieuw!
4 ballen voor 6,00.
Gerry van Baal, demastgvbaal@onsmail.nl
Vespuccistraat 39, Geldrop
040-2850473
demastgvbaal@onsmail.nl
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Exclusieve korting voor
leden van T.V. De Mast
Sluit u uw schadeverzekeringen bij ANAC?
Dan geven wij u een premiekorting van 10%
Bel ons voor een offerte en vraag naar de
voorwaarden. Telefoon: 040-2645959.

In or out?

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

TM

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

ZONE
ID: VastMobielin1
Wachtwoord: masterij

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

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT
Geniet in een sfeervolle ambiance van heerlijke specialiteiten
uit de verschillende Chinese keukens
Uw gastvrouw: Sheilaї Xiong
Langstraat 10, 5664 GG Geldrop
Telefoon (040) 286 03 26 www.chinees-geldrop-jade.nl
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BEHEER EN ONDERHOUD
BARDIENSTEN
Het is een probleem om de bardiensten sluitend te krijgen.
Vooral in de avonden en de late diensten met de competitiedagen vallen gaten ondanks alle
inspanningen en herhaalde oproepen.
Wij, als bestuur en beheer van de Mast, zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om na gedane inspanningen op het tennisveld te
genieten van een drankje en een hapje. Zeker tijdens de competitie is het wel zo lekker om na
te keuvelen met een verdiende verfrissing in onze gezellige kantine en dat is iedereen die
competitie speelt, maar ook diegenen die ’s avonds tennissen gegund.
Helaas zijn er (te) veel gaten in de planning, daarom vragen wij aan alle competitiespelers om
per competitie die men speelt 1 keer bardienst te draaien in het kwartaal waar men in
speelt.
Voor hen die wintercompetitie spelen betekent dit dat zij in het eerste kwartaal van het jaar
een dienst voor hun rekening nemen, dus in januari, februari of maart.
Voor hen die in het voorjaar competitie spelen is dit het tweede kwartaal, dus in april, mei of
juni.
Voor hen die de najaarscompetitie spelen in het vierde kwartaal, dus in oktober , november of
december.
Op deze wijze hopen we dat er minder gaten vallen in de bardienstplanning.
Voor het draaien van een bardienst krijgt men de vergoeding die er voor staat.
Het is niet alleen voor de gezelligheid van belang dat de bardiensten volledig gedraaid worden,
ook de inkomsten van de kantine zijn belangrijk voor onze vereniging, zeker in het kader van
de plannen in de nabije toekomst m.b.t. de verbouwing die er staat aan te komen. Wij vragen
daarom een kleine inspanning en je krijgt er een hoop gezelligheid voor terug.
Ik hoop op de medewerking van allen zodat wij een sportieve en Bourgondische vereniging
kunnen blijven.
Dirk Van de Put
Voorzitter Beheer & Onderhoud
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KIENEN
De grootste en gezelligste activiteit die jaarlijks wordt georganiseerd is niet meer weg
te denken, namelijk
ONZE SUCCESVOLLE KIENAVOND
ALLEEN SENIOREN LEDEN VAN DE MAST KUNNEN DEELNEMEN AAN DEZE ACTIVITEIT
Noteer nu al in je agenda dat je op DINSDAG 13 DECEMBER A.S. gaat
kienen
bij DE MAST.
Het kienen begint om 20.00 uur. Het paviljoen is reeds om 19.00 uur geopend. Tegen
een vergoeding kunnen in het paviljoen kienkaarten worden besteld. De trouwe
kieners uit voorgaande jaren weten, dat als je verzekerd wilt zijn van een zitplaats je
tijdig aanwezig moet zijn. Want vol=vol. Je hebt dan nog de gelegenheid om een
kopje koffie/thee te drinken en vervolgens gaan we dan snel van start om de vele
mooie-grote-waardevolle prijzen aan de man/vrouw te brengen via het bekende
kienspel.
Natuurlijk wordt er een korte pauze ingelast voor een lekker drankje en/of een
nicotineshot (buiten).
Maak nu een afspraakje met je tennis-maatjes van de Mast om op
13 december a.s gezellig samen te gaan kienen.
ZEKER EN VAST KIENEN DOE JE BIJ DE MAST
Graag tot ziens op dinsdag 13 december a.s.
De “KIENBRIGADE”
Let op: Deze kienavond is alleen voor senioren leden van de Mast!
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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE
Consequenties KNLTB Peildatum
Zoals u wellicht nog van vorige jaren weet, is de peildatum* voor de berekening van
de bondscontributie door de KNLTB vastgesteld op 31 januari.
Deze datum is van groot belang voor alle leden (senioren en junioren) van de Mast!

Dit houdt namelijk in dat we maar tot 31 januari, zonder extra kosten, de
opzeggingen aan de KNLTB kunnen doorgeven.
Na deze datum moet de vereniging voor de ‘opzeggers’ de standaard
bondscontributie betalen.
Op basis van het jaar 2015 schatten we deze onnodige kostenpost op ongeveer
400,-. Om deze kosten te vermijden heeft het bestuur in overleg met de
ledenadministratie het volgende verzoek aan de leden van de Mast:
Mocht u uw lidmaatschap per 1 april 2017 op willen zeggen (iets wat we natuurlijk
absoluut niet hopen!!!) dan verzoeken wij u dringend om dit voor 15-01-2017
schriftelijk of per e-mail (leden@de-mast.nl) te laten weten aan de
ledenadministratie (Manou Pennaertz).
Bij een te late opzegging zijn wij helaas genoodzaakt om een bedrag a 14,- in
rekening te brengen.
Voor alle duidelijkheid, uiteraard hopen wij dat iedereen ook het volgende seizoen
blijft tennissen bij onze gezellige tennisvereniging, maar lukt het om een of andere
reden echt niet om lid te blijven dan hopen wij op uw medewerking aan deze KNLTBregel.
Met sportieve groet,
Manou Pennaertz
Jeroen Ronde
* De peildatum is de datum waarop de KNLTB meet hoeveel leden een vereniging
heeft. Per lid betaalt de vereniging een bepaald bedrag, de bondscontributie.
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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
Nieuw emailadres
Beste leden, al enige tijd hebben wij een nieuw emailadres. Ook voor de
jeugdcommissie is dit even wennen, maar er komt verbetering in.
De jeugdcommissie ofwel Jeugdtennis kun je bereiken via:
Jeugdtennis@de-mast.nl
Heb je vragen over de trainingen dan kun je terecht bij:
Training@de-mast.nl

Toernooien
Jeugd Kersttoernooi 2016, T.V. Prinsejagt Eindhoven
27 december 2016 tot en met 5 januari 2016
Dit toernooi wordt gespeeld in de tennishal aan de vijfkamplaan 10 in Eindhoven (bij
het Ottenbad)
De kinderen spelen wedstrijden van 1 uur.

Il Borgo TV Carolus Open Jeugd Toernooi Winter 2017, TV Carolus
11 februari tot en met 19 februari 2017
Dit toernooi wordt gespeeld in de tennishal van De Brug Active aan de Arkweg 3-17
in Mierlo.
Inschrijven via www.toernooi.nl
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Nog een jeugdteam dat kampioen is geworden in de Najaarscompetitie.
Categorie: geel mix
Van links naar rechts:
Sam Tops, Sander Starmans, Rahmy Taha-Senf, Emma Nelissen, Lieke Violier

17

18

RENOVATIE DE MASTERIJ
Update renovatie De Masterij
Het is afgelopen periode redelijk stil geweest rond de renovatie van de Masterij.
Het was voor velen van ons zomervakantie. Maar dat wilde niet zeggen dat de
bouwcommissie heeft stil gezeten. Daarnaast hebben we gewacht tot de
reactieperiode per 1 september afliep.
Maar nu is het weer tijd om even bij te praten.

Het voorlopige ontwerp
Alle leden hebben het plan digitaal ontvangen en de aangepaste versie hangt ter
inzage in de Masterij. Op het ontwerp hebben we een aantal reacties ontvangen.
Deze zijn verwerkt in het ontwerp. Iedereen die gereageerd heeft, krijgt nog een
persoonlijke reactie. Dit ontwerp zal ter instemming nog aan de leden worden
voorgelegd.

De reacties
Een aantal reacties zijn samengevoegd omdat het hetzelfde onderwerp betrof.
• Bereikbaarheid van de toiletten vanuit de kleedkamers. Het ontwerp is
hierop aangepast.
• Beter zicht vanuit de Masterij op de banen. Er is nog eens kritisch naar het
plan gekeken. Door een paar extra ramen was het zicht op de banen al sterk
verbeterd. In het aangepaste plan is het zicht op de baan nog verder
geoptimaliseerd.
• Lichtstraten in het dak van de Masterij en in de overkapping aan de zijde van
baan 1 en 2.
Door de extra raampartijen en uit oogpunt van kosten lijken ons deze
voorzieningen overbodig.
• Inrichting douches en kleedkamers. Duidelijke vragen die in een later
stadium bij de verdere detaillering van de ruimtes meegenomen zullen
worden.
• Inrichting van de Masterij. Er wordt hierover nader overleg gevoerd met een
of meerdere brouwerijen.
• Aanpassing ontwerp. Uit oogpunt van kosten is de verbreding van de
serre/overkapping aan de zijde van jeugdbaan komen te vervallen. Door het
plaatsen van een stalen balk kunnen enkele dragers tussen de serre en de
Masterij vervallen en ontstaat er een meer functionele ruimt. Dat geldt ook
19

•

voor het verhogen van het dak. Dit betekent dat er een andere oplossing
gezocht moet worden voor het wegwerken van alle kabels en leidingen die
nu veelal op de wanden in het zicht zijn aangebracht.
Buitenterrassen. Aanpassing van- en verbeteringen aan de huidige terrassen
leek ons ook geen overdreven luxe. Echter dit onderdeel valt buiten de
renovatieopdracht.

Bouwonderdelen
Op dit moment zijn enkele leden van de bouwcommissie bezig met nader onderzoek
voor diverse projectonderdelen zoals de keukeninrichting, materiaalkeuzes voor de
douche en kleedruimtes, deuren en kozijnen, subsidiemogelijkheden, om maar
enkele onderdelen te noemen.
We zijn echter nog steeds op zoek naar vrijwilligers die deze teams willen versterken.
Vele handen maken licht werk!

Voortgang
Zoals gezegd het ontwerp is aangepast, rekening houdend met de binnengekomen
reacties en enkele bouwkundige onderdelen.
De aanpassing van het ontwerp is gereed en hangt weer in de Masterij. Het plan is
door een onafhankelijke partij doorgerekend op financiële haalbaarheid.
Wij gaan er vanuit dat alle gegevens begin november beschikbaar zijn. Daarna zal
het bestuur een besluit nemen of er ingestemd kan worden met het plan en de
daarmee gemoeide kosten. Zo ja dan kan het plan vrijgegeven worden om ter
instemming aan de leden te worden voorgelegd.
Het voorleggen aan de leden zal gebeuren in een speciale, extra ledenvergadering.
Dat zal naar verwachting eind december 2016 of januari 2017 zijn. Hiervoor
ontvangen alle leden conform de statuten een tijdige uitnodiging.
We rekenen natuurlijk op een hoge opkomst want de plannen zijn voor de komende
20 jaar beeldbepalend voor onze vereniging.
Tijdens deze vergadering bepalen de leden of er GO of een NoGo komt voor het
renovatieplan.
De Bouwcommissie
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Agenda
Donderdag 10 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november
Maandag 14 november
Vrijdag 18 november
Zaterdag 19 november
Zondag 20 november
Vrijdag 25 november
Zaterdag 26 november
Zondag 27 november
Donderdag 1 december
Donderdag 8 december
Vrijdag 9 december
Zaterdag 10 december
Zondag 11 december
Maandag 12 december
Dinsdag 13 december

WICOM
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
Wintercompetitie
Commissievergadering
Commissie Feest
Uitwisseling jeugd De Helze/Heeze
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
WICOM
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
Kienavond

Inleveren kopij
Jaar 2016
Nummer
10

Inleveren
28-11-2016

Verschijning
17-12-2016

Jaar 2017
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inleveren
09-01-17
20-02-17
03-04-17
01-05-17
29-05-17
31-07-17
28-08-17
02-10-17
30-10-17
27-11-17

Verschijning
28-01-17
11-03-17
22-04-17
20-05-17
17-06-17
19-08-17
16-09-17
21-10-17
18-11-17
16-12-17
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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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