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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 Mast Leden,
Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik mezelf beschikbaar stelde voor de functie
van penningmeester.
De tijd vliegt…..
Het heeft veel tijd en energie gekost om me in te leven in de in- en uitgaande
financiële stromen van de Mast, de boekhouding in te richten in de software van AllUnited en om dit vervolgens weer te vertalen naar een jaarrapportage.
Maar het is gelukt!
Op 27 maart 2017 hebben we als bestuur de financiële stukken over 2016 in een
nieuw format openbaar gemaakt en toegelicht en hebben we dat jaar met een mooi
resultaat kunnen afsluiten.
Zowel de aanwezige leden als de kascommissie hebben de jaarstukken goedgekeurd.
Zoals Dirk v.d. Put in de vorige Zendmast al vermeldde, we zijn financieel kerngezond.
En we worden hopelijk nog gezonder, omdat we scherp op de kosten letten, kritisch
kijken naar uitgaven (zoals de aanstaande verbouwing) en besparen waar we maar
kunnen zoals de overstap naar een andere energie leverancier (van Essent naar EOn), en een ander onderhoudscontract met Heijmans (onderhoud baan verlichting).
Deze 2 wijzigingen samen gaan ons een aanzienlijke besparing opleveren.
Maar ook een gedeeltelijke btw teruggave op elektra over de afgelopen vijf jaar
levert zowel voor 2016 als 2017 een leuke extra op.
Nu maar hopen dat we stabiel blijven qua ledenaantal, en liever zelfs nog de trend
van dalend ledenaantal kunnen ombuigen naar een stijgend ledenaantal.
Een volgend project is LED verlichting van de banen.
De huidige lampen zijn net als de ouderwetse gloeilamp die je thuis gewend bent op
lange termijn niet meer te verkrijgen en moeten we wel naar LED.
Maar naast het praktische en het milieu aspect geeft het ook een aanzienlijke
besparing op de elektriciteitsrekening van meer dan 40%. Het is een hele investering
(ca. 50.000,- na aftrek van subsidie), echter deze is in 7 jaren terug verdiend.
U leest het, er wordt ook financieel aan de weg getimmerd.
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Mochten er mensen zijn die willen helpen met de aanschaf en keuze van LED
verlichting, hoor ik het graag.
Jeroen Ronde
Penningmeester
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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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De Huufkes 15 - 15a Nuenen
Tel. (040) 283 80 78 of (040) 283 83 70
Fax (040) 284 24 57
Nieuwbouw · Verbouw · Renovatie · Onderhoud

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT
Geniet in een sfeervolle ambiance van heerlijke specialiteiten
uit de verschillende Chinese keukens
Uw gastvrouw: Sheilaї Xiong
Langstraat 10, 5664 GG Geldrop
Telefoon (040) 286 03 26 www.chinees-geldrop-jade.nl
11

VACATURE
Vacature Ledencommissie (Ledenbehoud & Ledenwerving)
Ben jij creatief, flexibel, neem je initiatief, weet je van aanpakken en doe je graag
iets voor de vereniging dan is de Ledencommissie op zoek naar jou!!
Is bovenstaande van toepassing op jou, dan ben jij wellicht de juiste persoon!
Wil je graag de Ledencommissie komen versterken stuur dan een mail naar
pr@de-mast.nl

Suzanne van den boom
Relatiemanagement
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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
Zomerkamp
Net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar het zomer mini kamp.
Reserveer alvast de datum:
Vrijdag 1 september (vanaf 18:00) en
zaterdag 2 september.
Meer informatie volgt!

Clubkampioenschappen
Na de zomer zullen de clubkampioenschappen plaats vinden, van 18 september tot
en met 1 oktober. Je kunt je inschrijven vanaf juni via www.toernooi.nl, net als vorig
jaar.
Competitie

Vanuit de organisatie willen we iedereen stimuleren om wedstrijdjes te spelen. Voor
de beginners is er een aantal jaar geleden door de KNLTB de Worldtour gestart. We
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schrijven daarom alle leden in voor de Worldtour. Speeldata en verdere gegevens
zullen we communiceren naar de spelers en ouders.
Najaarscompetitie zondag

Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar, voor de jeugd, deelnemen aan de
najaarscompetitie. Willen de teams die mee willen doen zich alvast melden via de
mail, jeugdtennis@de-mast.nl.
De speeldata zijn als volgt:

Let op: de jeugd speelt alleen op zondag!
Herhaling: Tijden vrijdagavond

De jeugdcommissie merkt dat de aanpassing van de tijden van de vrijdagavond niet
voor iedereen goed uitkomt. Met name de eerste groep haalt dit niet. In overleg met
Marell passen we de vrijdagavond toch weer aan naar de verdeling van voorheen. Dit
is als volgt:
18.15 –19.00 Rood / Oranje
19.00 –20.00 Groen / Geel (t/m 14jr)
20.00 –21.00 Geel
Toernooien
’t Slotje
17-6 t/m 26-6
Tegenbosch
18-6
Veldhoven, VLTC
10-6

Geel en groen
Geel en groen dubbel
Rood en oranje
15
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OPEN TOERNOOI COMMISSIE
De Mast Bourgondisch Open
We hebben nog een aantal mooie prijzen te verloten voor de
FEEL GOOD FEESTDAGEN en deze willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Onder alle inschrijvingen vanaf 1 mei t/m Hemelvaart (25 mei) verloten wij een
bierpakket gesponsord door Kaffee Peijnenburg!!
Dus schrijf je in via https://www.toernooi.nl
En maak kans op deze DELICIOUS prijs!! PROOST.
De OTC
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Notulen Algemene Leden Vergadering 27 maart 2017
1. Opening
Hans Grundemann opent om 20.00 uur de vergadering
We houden een minuut stilte in acht voor de leden die zijn overleden het
afgelopen jaar.
Verzoek aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen.
2. Vaststellen agenda, er zijn geen ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016
Vraag van Yvonne Boin, ze heeft geen antwoord op rondvraag
betreffende nieuwjaarsreceptie met Wicom, hier is over gesproken met
bestuur en in de commissievergadering. Deze blijven georganiseerd op
dezelfde dag, ondanks de goede opkomst afgelopen jaar (daar de Wicom
niet doorging i.v.m. sluiting banen wegens het slechte weer). Verder
worden de notulen vastgesteld. Secretaris wordt bedankt.
4. Jaarverslagen van de commissies
De jaarverslagen hebben de laatste keer in de Zendmast gestaan, er zijn
geen opmerkingen en ook deze worden goedgekeurd.
5.

Verslag van de kascommissie
Op 16 januari 2017 hebben de leden van de kascommissie (Simon van
den Boom en Adrie Bakkers en Raymond van Lokven) van G.L.T.V. de
Mast de financiële boeken en documenten over het financiële jaar 2016
gecontroleerd. Daarnaast heeft de kascommissie de voorgestelde
verbeterpunten uit het verslag van de kascommissie van maart 2016
geëvalueerd en heeft ze nieuwe verbetersuggesties opgesteld.
1. Controle van de boekhouding
Onze penningmeester Jeroen Ronde de gegevens overzichtelijk en consistent
gerubriceerd. De penningmeester heeft met de overname van de vorige
penningmeester en de inrichting van de boekhouding in het nieuwe systeem een
stelselwijziging doorgevoerd van kasstelsel naar factuurstelsel, dit is volgens de
kascommissie een duidelijk verbeterpunt.
De onderliggende documenten zijn goed traceerbaar. De penningmeester Beheer
was tijdens de controle ook aanwezig. De getoonde financiële gegevens, met de
daarbij behorende bankafschriften en -rekeningen, werden steekproefsgewijs
ingezien, daar waar nodig toegelicht en vervolgens in orde bevonden
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2. Evaluatie verbeterpunten verslag maart 2016
De volgende verbeterpunten uit het bovengenoemde verslag zijn afgewerkt:
- Het verzoek aan Beheer om jaarlijks een eindejaarsvoorraad te
regelen op basis van de inkoopprijs in december.
- Een vermelding in het huishoudelijk reglement (niet in de
statuten) wat er bij afwezigheid van een lid van de kascommissie
gedaan moet worden. (Volgens de wet dient een kascommissie
uit minimaal twee leden te bestaan)
- Opnemen in het huishoudelijk reglement dat de penningmeester
half februari de leden van de kascommissie en de
penningmeester Beheer uitnodigt voor het houden van een
kascontrole.
- Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen
voorhanden.
De kascommissie stelt voor de overige verbeterpunten te handhaven,
deze zijn:
- De kascommissie realiseert zich dat opeenvolgende bardiensten
zonder onderlinge overdracht een heikel punt is bij vele
verenigingen. Het risico is het afgelopen jaar door de afname
van bardiensten alleen nog maar meer toegenomen. Toch wordt
het verzoek aan Beheer gehandhaafd om de financiële
geldstromen van de bardiensten verder te optimaliseren gericht
op het terugdringen van de kasverschillen.
- Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen
voorhanden.
3. Nieuwe verbeterpunten, de kascommissie stelt het volgende voorpunten
voor:
- Duidelijkere omschrijvingen op de declaraties.
- Uitbetalingen van vergoedingen niet langer te laten plaatsvinden
via de kas maar via de desbetreffende commissies, invullen
declaratieformulier en uiteindelijk uitkeren via de bank. Het
saldo’s wat uitstaat bij de diverse commissies te minimaliseren.
- Het risico van het banksaldo te spreiden i.v.m.
depositogarantiestelling
De kascommissie spreekt haar waardering uit naar de penningmeester
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van de vereniging en de penningmeester van Beheer voor de verrichte
werkzaamheden
en ze verzoekt de Algemene Ledenvergadering om aan het bestuur decharge te
verlenen met betrekking tot het financiële boekjaar 2016. Decharge wordt
verleend.
6. Financiële toelichting verenigingsjaar 2016
Wijzigingen belangrijke mutaties 2016-2017
• Overstap van Essent naar Eon per 1-1-207, Beoogde besparing €
1500, te realiseren in 2017
e
• Openen 2 spaarrekening t.b.v. deposito garantie stelsel en hogere
rente, € 300 te realiseren in 2017
• Met terugwerkende kracht Btw teruggevorderd (Masterij gedeelte
btw op Electra aftrekbaar) € 1860 gerealiseerd in 2016
• Wijziging onderhoudscontract Heijmans met het ook op mogelijke
aanschaf LED-verlichting, € 3700 gerealiseerd in 2016
• Boekhouding Masterij omgezet naar excl. BTW
• Boekhouding van Minipak naar All United
Exploitatieresultaat is ruim € 20.000 positief. Eigen Vermogen van De
Mast neemt toe naar ruim € 187.000
Baten: Wat zijn de gevolgen van opzeggen onderhoudscontract lampen?
Minder kosten maar we kunnen Heijmans gewoon bellen bij lamp die stuk
is en moeten we dat gewoon betalen. Huur banen is fors verlaagd de
afgelopen jaren, dat is de reden dat EV blijft stijgen. Dit compenseert het
verloop van de leden, deze afname blijft zorgelijk.
Penningmeester sluit af met te zeggen dat de Mast een financieel
gezonde vereniging is, maar dat er zorgen zijn rondom ledenafname.
7. Benoeming kascommissie
Raymond van Lokven is aftredend en wordt bedankt met een kleine
attentie. Nieuw lid commissie wordt gevraagd, Jack Bernaards meldt zich.
Adrie Bakkers zal volgend jaar als voorzitter optreden.
8. Bestuurssamenstelling/ benoeming nieuwe bestuursleden
Voorzitter geeft een korte toelichting hierover. Bestuur doet voordracht
met verlenging van huidige bestuursleden of er wordt gezocht naar
nieuwe bestuursleden. Dit kan ook vanuit de leden, dit verzoek moet dan
7 dagen voor ALV worden gedaan met een voordracht van 10
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ondersteunende leden. Volgend jaar zal toegevoegd worden dat de leden
zelf een voordracht kunnen doen, bij de uitnodiging van de ALV 2018.
Antoon, Hans en Suzanne worden herkozen voor de komende 3 jaar.
Rooster van Aftreden:
Hans Gründemann
Voorzitter
2017
2020
Jeroen Ronde
Penningmeester 2016
2019
Joeps van Steen
Secretaris
2015
2018
Antoon Warmoeskerken Seniorentennis
2017
2020
Suzanne van den Boom
Relatiemanagement 2017
2020
David Sprengers
Jeugdtennis
2016
2019
Dirk van de Put
Beheer & Onderhoud 2016
2019
Het bestuur heeft een verzoek ontvangen om Peter van de Kerkhof tot
Lid van Verdienste te benoemen. Peter is aangedragen door 22 leden, dit
wordt goedgekeurd door de ALV. Peter wordt bedankt voor al zijn
werkzaamheden de afgelopen 20 jaar. Peter is aangenaam verrast en
bedankt ALV.
PAUZE
9. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
10. Mededelingen Bestuur
10.1 Bardienst voor competitieteams, bezetting bardiensten is een
steeds groter probleem, zonder invulling bardienst is er geen competitie
mogelijk. Voorstel bestuur is tegenprestatie per competitieteam, per team
in te vullen in het kwartaal van de competitie. Voor komend kwartaal is dit
op vrijwillige basis, vanaf Najaarscompetitie krijgt dit een verplicht
karakter. Volgende optie zou zijn om de contributie te verhogen met een
opslag voor de bardienstvergoeding, deze is dan terug te verdienen
wanneer er bardienst wordt gedaan. Vooralsnog gaan we uit van de
eerstgenoemde optie.
10.2 Bouwcommissie is klaar met voorstel, raamwerk is gereed, extra
ledenvergadering is op 10 april a.s.
10.3 Introductie van club app van All United, is een applicatie op ons
ledenadministratie pakket en de financiële administratie. Voorzitter geeft
een korte presentatie van de club app, is een gesloten omgeving voor de
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Mast, incl. ledenlijst, speelsterktes, koppeling met de KNLTB competities,
berichten sturen naar je leden, of naar groepen. Pushberichten kan ook
via deze app, bv banen dicht, om hiervoor in aanmerking te komen
hebben we een mailadres nodig. In toegankelijk voor iPhone en Android.
11. Toekomstvisie 2017
Visie 2016-2020 zoals in ALV 2016 neergelegd:
• Sociaal en financieel gezond
• Speelsterkte 4 t/m 9
• Groei van 500 naar 600 leden
• Vaste trainers
• Huur 12 banen
• Gemoderniseerd paviljoen
• Draait op vrijwilligers
• Interne toernooien en competities, externe
competitie & OT
• Ondersteund door sponsoren en gemeentelijke
jeugd-subsidie
Hoe staan we er nu voor:
1.Ledenverloop,
dit jaar slechts afname van 5 leden, van de zomeractie zijn er 58
nieuwe
zomerleden, daarvan zijn er 11 leden definitief lid
geworden. De tennissport
vergrijst, steeds minder jeugd, deze kiezen vaak voor teamsport.
Ook
landelijk zijn er geen toptennissers meer, dat geeft ook
minder aanwas bij de
jeugd. Ledenbehoud en clubbinding heeft de
grootste aandacht zowel bij
KNLTB als bij de Mast.
2. Vrijwilligers,
Minder leden dus in verhouding minder vrijwilligers, sommige
commissies zijn goed in te vullen, zoals OTC maar bv. bardiensten en
bakdiensten hebben problemen met bezetting, maar ook de commissies
Senioren en Ledenwerving en Behoud.
3. Accommodatie,
Bezoekers vinden Masterij altijd erg gezellig, maar vooral kleedruimtes
hebben zeer snel aanpassingen nodig, maar ook de serre en de
veranda.
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4. Financieel
De Mast is een erg gezonde vereniging.
5. Overig
Fusie met TC De Helze is nog altijd geen onderwerp van gesprek. In
november 2016 is er een gesprek geweest met Sophie Benoy,
voorzitter van
de Helze, en de penningmeester.
Ook zijn er gesprekken geweest met de gemeente geweest, de pacht
liep af,
deze is intussen met 40 jaar verlengd. Er is geen druk van
gemeente om na
te denken over fusie. Ook zijn er gesprekken gaande
met politieke partijen,
zoals DGG en D66 voor verder inzicht van de
toekomst van Geldrop.
Daarnaast andere ontwikkelingen:
- bedreiging: krimp tennissport in het algemeen
- belangrijkste oorzaken volgens onderzoeken: vergrijzing en
gebrek aan instroming jeugd (teamsport i.p.v. individuele sport)
- gebrek aan aansprekende toptennissers
- kansen bij 45+ en 12- nieuwe lidmaatschapsvormen nodig
- werken aan ledenbehoud en clubbinding
- gerichte communicatie via nieuwe media
- nieuwe/aanpassing competitievormen/-regels (bond)
- tennismaatje/buddy voor nieuwe leden
- ledencommissie is hard nodig
- trainers betrekken
- andere trainingsvormen
- werving op scholen
Voorzitter vraagt ALV naar hun mening-visie en stelt een discussie voor om
met elkaar te komen tot een plan voor een juiste toekomst. De volgende vragen
en opmerkingen komen van de aanwezige leden (in italic):
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Een aantal leden geeft aan de mogelijkheden van verdere
samenwerking met de Helze nader onderzocht te willen zien hebben.
Misschien optimaliseren verdere samenwerking met de Helze.
Wellicht samenwerken op basis van bepaalde commissies etc.
Welke kansen biedt dit aan de Mast, anticiperen op de toekomst, nu
fuseren met een goede uitgangspunt, i.p.v. uitgaan van de bedreigingen
(tot het echte noodzaak wordt) te gaan wachten.
De voorzitter geeft aan dat er noch vanuit de gemeente, noch vanuit de
Helze concrete aanwijzingen t.a.v. een fusie zijn. Vanuit de Helze en
Mierlo is wel samenwerking gezocht, de eerste gesprekken zijn reeds
gestart en worden voortgezet.
Zijn er wellicht voorbeelden zijn uit het land voor wat betreft fusies, er
passeren wat voorbeelden waar fusies hebben plaatsgevonden, niet
alleen bij tennis maar ook bij voetbal
om zo toch te kijken naar kansen
Er zijn toch ook veel mogelijkheden bij zelfstandigheid, daar we
financieel gezond zijn. Dat moet zeker worden bekeken.
Door daling ledental minder deelnemers aan activiteiten en minder vrijwilligers,

Wat zijn nog de mogelijkheden om nog zelf te groeien, dus zeker niet
alleen praten over fusie. Er zijn ook veel competitie mogelijkheden en ook
meer toernooien vanuit KNLTB. Groei is ook zeker doelstelling van
bestuur en wij zijn dan ook nog altijd op zoek naar bezetting voor
ledenbehoud en ledenwerving.
Conclusie bestuur:
Middels werkgroep intern onderzoek starten en rapporteren over de
toekomst van de Mast. Daarbij worden ook gesprekken met externe
partijen zoals de Helze, TV Mierlo en de gemeente worden gevoerd.
Initiatieven zullen door bestuur worden genomen voor nadere uitwerking
hiervan.
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12. Begroting 2017
Begroting wordt besproken en de ALV gaat akkoord met de begroting
13. Rondvraag
Joke Peddemors: Wat te doen met de mail voor de Zendmast naar
leden zonder pc, is nu een digitaal tijdperk, we gaan de Zendmast niet
meer printen
Rob Knapen: Er lijkt wat lapwerk te zijn met de netten, verzoek aan
beheer om hier nog naar te kijken ook bij de gemeente aangeven en
verzoek om de meubels op de banen up te graden voor Bourgondisch
Open
Hennie Doreleijers: wellicht toch extra toeslag op contributie voor
bardiensten, vooralsnog starten we met de verplichting van de
competitieteams. Volgend jaar kijken we verder.
Maikel Bongers: kan er geen mogelijkheid komen om elektronisch te
betalen, wellicht via KNLTB pasje, kan maar moet altijd nog kasgeld zijn
voor gasten zonder KNLTB pasje.
Erwin Peddemors: hoe is de samenwerking met Marell de afgelopen
jaar? David geeft toelichting met de communicatie Marell, er zijn
verschillende verhalen, positief en negatief. In principe hebben ze baan 5
en 6 en moeten ze ook inhangen met de trainingskaartjes
Erwin Peddemors, is de bardienst nog vrijwillig? Ja, in
voorjaarcompetitie wel, daarna is er een verplichting voor
competitieteams 4 x per competitieteam, zelf in te delen.
Walter Hermsen, Er is eigenlijk geen noodzaak voor bardienst bij maar
een paar teams, dat zou kunnen maar we willen wel dat er mensen
bardienst hebben die de cursus Verantwoord Alcohol Schenken hebben
gedaan en op de hoogte zijn van de regels van afsluiten etc. Dus niet
allen het biertje tappen.
Hans Verhoeven vaak op maandag een rommel van zondag nog, ook op
de velden, peuken, glas etc. Heel vervelend, we zullen hier nog eens
aandacht aan besteden.
Gertia Bloemen: klok blijft een issue, er is veel werk aan besteed maar
helaas nog niet afdoende.
Raymond van Lokven: gladde banen nogal altijd een aandachtspunt,
altijd even in boek melden, dan gaan we dit doorspelen aan de
gemeente. Gemeente doet nu met nieuwe machine zeer regelmatig
onderhoud.
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Om 22.20 sluit Hans de vergadering.
Steen

Notulist: Joeps van

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

Notulen Extra Ledenvergadering aangaande de
verbouwingsplannen 10 april 2017
14. Opening
Hans Grundemann opent om 20.00 uur de vergadering
Verzoek aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen.
15. Doel vergadering
Voorstel voor renovatie aan de leden voorleggen, waarna door de leden
een besluit ten aanzien van de Masterij wordt genomen
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16. Inleiding door bestuur
Voorzitter schetst het verloop over de historie van de verbouwplannen
e
vanaf de 1 schets renovatie uit 2007 tot aan het nieuwbouwplan van
2011/2012, dit werd destijds om diverse redenen te risicovol bevonden.
De overwegingen om het niet te doen waren destijds het teruglopend
ledental, de vergrijzing binnen de Mast, daarnaast de negatieve
ontwikkeling KNLTB en omringende verenigingen en de ondergrens van
600 leden was bereikt.
Vanuit de gemeente is er geen noodzaak tot fuseren met bv. de Helze.
Door de dalende trend in de leden zijn er ook minder barinkomsten.
Door de komende verbouwingsplannen is het groot onderhoud steeds
uitgesteld, de staat van de Masterij is dan nu ook erg slecht, vooral de
kleedruimtes, serre, dak en keuken.
17. Projectopdracht aan bouwcommissie
Opdracht aan bouwcommissie in 2015, doorstart april 2016
• bouwcommissie samenstellen voor (plan) verbouw
prioriteiten laten bepalen, uitwerken, voorleggen en uitvoeren
• horizon van 10-15 jaar (bijgesteld naar 20 jaar)
• budget €150.000 (bijgesteld naar €200.000 incl. BTW)
• eigen geld nuttig besteden
op huidige indeling en fundering, geen ingrijpende verbouwing
totaalplaatje maken, gefaseerde uitvoer, bouwblokken bepalen en
uitwerken
het financiële risico beperken
18. Presentatie bouwcommissie
Niek Gorris, voorzitter bouwcommissie geeft een uitgebreide toelichting
op de presentatie van de van bouwcommissie met daarin alle wensen en
eisen van het bestuur. En natuurlijk het ontwerp van de verbouwing maar
ook de toelichting op de 6 bouwblokken, met daarbij een financieel
plaatje en het advies van de bouwcommissie. Hieronder een opsomming
van de kosten per bouwblok, excl. de aanbestedingskosten, versobering,
zelfwerkzaamheid en de subsidies. Bedragen zijn excl. btw en incl.
stelposten.
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1
2
3
4
5
6

Bouwblok Masterij en veranda

€ 95.000

Bouwblok keuken

€ 21.000

Horeca berging

€ 18.500

Kleed- en doucheruimtes

€ 52.000

Toiletgroep nieuw

€ 24.000

Entree + bestaande toiletgroep

€ 26.000

Totaal

€ 236.500

PAUZE
19. Voorstel
Wachten is geen optie gezien staat van de accommodatie, ondanks het
teruglopend ledental. Er is financiële draagkracht bij de vereniging.
Het bestuur stelt voor:
• gefaseerde uitvoer van de bouwblokken:
- Kleedruimtes
(blok 4)
2017
- Masterij en veranda (blok 1)
2018
- Keuken
(blok 2)
2018
- Horecaberging
(blok 3)
2018
- stelposten zoals gepresenteerd
• een totale investering van maximaal € 200.000, exclusief:
- versobering
- zelfwerkzaamheid
- offerte voordelen en combineren
- subsidies
• een onderzoek naar de toekomst van de Mast parallel aan blok 1
• blok 2 t/m 4 onder de voorwaarde huidige park blijft bestaan
20. Vragen en discussie
Deur serre is niet verplicht, kan deze vervallen? Dat kan maar de
terrasbereikbaarheid is dan niet meer functioneel, ook kostentechnisch
geeft dit niet zo veel extra waarde.
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Bijkomende kosten zijn die niet erg hoog en voorzichtig? Niek geeft een
toelichting daarop deze is echt gebaseerd op kengetallen. Er volgt een
discussie over de isolatiewaarde, vloer tegels gaan er uit in de kantine, er
komt een nieuwe tegelvloer zonder isolatie. Qua optimalisatie en
haalbaarheid budget is er gekozen voor een gemiddelde.
Balans is er gekozen tussen gevel - vloer en dak wellicht dat er ook
vanuit gemeente
subsidie komt hiervoor.
Kan de huidige ketel mee in deze verbouwplannen? De ketel is nu 2 jaar
oud, leidingen worden vervangen, temperatuur menging zit dan al
meteen naar de ketel. Ontwerp installatie, is opgevraagd bij 2 bedrijven.
Water en Electra-installatie is kritisch naar gekeken en kan gehandhaafd
met deze nieuwe plannen, ook de aanwezige radiatoren blijven dan
gehandhaafd.
Is technische ondersteuning meegenomen in de stelposten? Ja, als
extern personen voor projectleiding worden ingehuurd, natuurlijk liever
door een Mastlid op basis van vrijwilligheid, wordt nog onderzocht.
Zijn de stelposten reële cijfers? is anders erg risicovol. Betrouwbare
offertes zijn opgevraagd, we willen een goede kwaliteit met een juiste
kosten verdeling. Dus niet alleen maar uitgaan van het goedkoopste, we
zijn uitgaan van een gemiddelde prijzen, opgevraagd in de markt en bij
leveranciers.
Is er gedacht aan zonnecellen? Rendement lijkt minimaal gezien de
zuidkant aan de bomenkant, het is zeker de moeite waard om te bekijken
maar erg kostbaar qua investering,
Moet de isolatie aan EPC normen voldoen? Dat is niet nodig.
LED- Baanverlichting heeft ook de aandacht van bestuur, is ook een
behoorlijke investering.
Is subsidie wel van toepassing bij fasering van bouwblokken? Is bekeken
en afhankelijk van eventuele toekenning van de subsidie.
Welke rol speelt brouwerij hier wellicht nog in? Momenteel in
onderhandeling met 3 brouwerijen, ze doen niets meer aan
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verbouwingen kantine. Alleen toezegging in onderhandelingen voor bar
en koelingen etc.
Moeten vanavond alle bouwblokken goedgekeurd worden?
Bestuursvoorstel zal worden gepresenteerd en kijken we naar de
toekomstmogelijkheden. Er komt een
werkgroep, die zal o.a. enquête voor leden opstellen en verspreiden.
Naar aanleiding daarvan zal er een definitief besluit over de uitvoering
van blok 1, 2 en 3 worden genomen.
Wat als de gemeente over 3 jaar zegt we moeten naar de Helze? En we
hebben geïnvesteerd in de Masterij, wat dan? Gebruikelijk is dat de
gemeente daar voor zal vergoeden maar dat is nu, geen garanties.
Wat te doen met bouwblokken 5-6 gaan we dat nog aanbesteden? Is
afhankelijk van onderzoek, financiële situatie, en ledenverloop, vandaar
dat we gezegd hebben niet meer dan 200k uitgeven en niet meer geld
lenen.
Nadeel van alleen kleedruimtes aanbesteden is dat er geen voordeel in
totaalproject te behalen is! Dat zou kunnen, maar gezien besluit kijken
we naar de mogelijkheden en resultaat onderzoek gaan we zien hoe we
kostentechnisch het beste uitkomen.
Wat is de doorloop als we nu beslissen dat werkgroep gaat
inventariseren, is 2018 nog haalbaar? Dit is afhankelijk van besluit en of
de installateurs nog ruimte hebben en wanneer wij zaken verder
uitgewerkt hebben.
Is het haalbaar om alleen te stemmen over bouwblok 4 en verder
afwachten na het verder over onderzoek? Dat kan maar is wel weer
uitstel ook hier zijn een aantal aanwezige leden niet blij mee.
Hoeveel financiering is mogelijk? € 100.000 met een rente van 2,5 %. Er
staan 200K op de bank, bestuur is geen voorstander van obligaties en
leningen op dit moment, blijft namelijk evengoed een schuld en bij
terugloop leden, niet het voorstel van bestuur.
Wellicht gedeelte lenen om zo appeltje voor de dorst te blijven houden?
Dat zou ook een optie kunnen zijn.
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21. Besluit
Het bestuur vraagt toestemming aan de leden voor:
o een gefaseerde uitvoer van de bouwblokken:
Kleedruimtes (blok 4)
in 2017
Masterij en veranda (blok 1)
in 2018
Keuken (blok 2)
in 2018
Horecaberging (blok 3)
in 2018
stelposten zoals gepresenteerd
een totale investering van maximaal € 200.000, exclusief:
§ versobering
§ zelfwerkzaamheid
§ offerte voordelen en combineren
§ subsidies
o onderzoek naar de toekomst van de Mast parallel aan de
uitvoering van blok 1, door een nog in te stellen werkgroep
o uitvoering van blok 1, 2 en 3 alleen indien de conclusie van het
onderzoek is dat het park op de huidige locatie gehandhaafd
blijft.
Dit voorstel is door de aanwezige leden met een ruime meerderheid
aangenomen, van de 43 aanwezige leden, hebben 9 leden tegengestemd.
Thans gaan het bestuur en de bouwcommissie over tot de uitvoering van dit
besluit. Daarbij zal zowel de renovatie van de kleedruimtes, alsook het
onderzoek, voortvarend worden
opgepakt. Er zal een werkgroep worden
geformeerd, leden kunnen zich hiervoor aanmelden.
Het bestuur is blij dat na een lange periode van plannen maken en nadenken,
eindelijk de volgende stap naar een “paviljoen met de uitstraling anno 2017” kan
worden gemaakt. Het bestuur bedankt de bouwcommissie voor het zeer
degelijke plan dat tot nu toe is opgeleverd, en voor alle vrije tijd die de
commissieleden hierin hebben gestoken. Dus Yvonne, Bert, Hennie, Han Kees,
Hans, Joop, Antoon, Dirk en Niek van harte bedankt en ga vooral zo door!
Om 22.30 sluit Hans de vergadering.
Steen

Notulist: Joeps van
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Afwezig m.k.: Bert en Tineke Heij, Ans van de Laak, Willem en Willy
Hoving, Lucy Boele, Ludovic Staals, Jaap Hofstede, Anne de Rooij,
Manou Pennartz, Maikel Bongers, Antoon Warmoeskerken, David
Sprengers.
Aanwezig: Erwin Peddemors, Eric Wiegers, Walter Hermsen, Peter van
de Kerkhof, Sikke van Meer, Suzanne van der Boom, Fred Peddemors,
Gertia Bloemen, Ingrid Samuels, Antje Werkhoven, Nadia van Deursen,
Hans Schoots, Yvonne Boin, Tinie Manders, Dirk van de Put, Jack van
Dingenen, Pim van Wanrooij, Han Kees Geervliet, Kevin Leijendekker,
Harold van Soerland, Peter Smulders, Wim Aarts, Raymond van Lokven,
Anette Elsenaar, Tim Kornuijt, Geert Huijgen, Truus Hectors, Marcel
Hectors, Yolanda Gründemann, Rob Knapen, Jan Poell, Hennie
Doreleijers, Arjan Griffioen, Jack Bernaards, Aron Wierts, Bob van
Zaanen, Henk Elsenaar, Jeroen Ronde, Hans Gründemann, Joeps van
Steen.
Aanwezig maar niet getekend op presentielijst:
Hans Verhoeven, Niek Gorris, Joop Hendrikx
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Agenda
Zaterdag 20 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 21 mei

Voorjaarscompetitie

Maandag 22 mei

Voorjaarscompetitie

Woensdag 24 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei

Voorjaarscompetitie

Zaterdag 27 mei

Voorjaarscompetitie

Zondag 28 mei

Voorjaarscompetitie

Maandag 29 mei

Voorjaarscompetitie
Bestuursvergadering

Woensdag 31 mei

Voorjaarscompetitie

Donderdag 1 juni

Voorjaarscompetitie

Zondag 4 juni

Pinksteren

Maandag 5 juni

Pinksteren

Zaterdag 10 juni

De Mast Bourgondisch Open Toernooi

t/m 18 juni
Zondag 11 juni

World Tour Jeugd

Zondag 18 juni

World Tour Jeugd

Zondag 25 juni

World Tour Jeugd

Inleveren kopij
Jaar 2017

Nummer

Inleveren

Verschijning

5
6
7
8
9
10

29-05-17
31-07-17
28-08-17
02-10-17
30-10-17
27-11-17

17-06-17
19-08-17
16-09-17
21-10-17
18-11-17
16-12-17
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INHANGEN
De vereniging verstrekt aan ieder lid een lidmaatschapspasje, voorzien van zijn/haar foto. Bij
verlies kan, tegen vergoeding van de kosten, bij de ledenadministratie een nieuw pasje
worden verkregen.
Deze pasjes dienen te worden ingehangen op het hiervoor bestemde inhangbord bij de banen
op het tennispark.
Dit kan alleen met een geldig ledenpasje/introductiekaartje.
Men kan op de inhangborden steeds periodes van 30 minuten reserveren (enkelspel) en een
periode van 1 uur voor dubbelspel.
Men mag tijdens het spelen de kaartjes niet (laten) verhangen.
Men mag slechts inhangen indien men op het park aanwezig blijft.
Het is niet toegestaan andermans pasje te verhangen.
Bij onterecht inhangen moet men het pasje naast het foutieve pasje hangen en zo de
betreffende speeltijd claimen op de baan.
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Tennispark:
Bosrand 125, 5665 EE Geldrop
Correspondentieadres:
GLTV De Mast, Postbus 478, 5660 AL Geldrop
Telefoonnummer clubhuis: 040-2863388

www.de-mast.nl
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