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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
06-51541908 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 jeugdtennis@de-mast.nl
I.S.K.
Thijs Gerrits
isk@de-mast.nl
WICOM
Niels Westhoff
06-18118662 wicom@de-mast.nl
Seniorentennis
seniorentennis@de-mast.nl
O.T.C.
Juliëtte van der Lippe
otc@de-mast.nl
T en O
Bert Heij
040-2852093 bertheij@gmail.com
Baanfunctionaris
Peter Ederveen
Algemene sponsoring Maikel Bongers
06-46542486 maikel.bongers@gmail.com
Bardienstregeling
Antje Werkhoven/Ingrid Samuels
bdplanningmast@gmail.com
Ledenadministratie Manou Pennaertz
040-7600016 leden@de-mast.nl
Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
Ledencommissie
ledencommissie@de-mast.nl
Clubtrainers

Stijn Willekens
Arthur Baan
Arlette Scheepers

06-51611923 info@stijnwillekens.nl
06-51698431 arthurbaantennis@gmail.com
06-13813379 arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl
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Nieuwe samenwerking tussen GLTV de Mast en Planet of Tennis

Vanaf 1 Januari 2019 zullen Tennisvereniging de Mast en Planet of Tennis samen gaan werken. Wij zullen
gaan proberen om samen met de leden van de club ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk lekker
getennist kan worden en daar hoort goed materiaal bij. Iets waar wij gespecialiseerd in zijn. Als jullie als
leden vragen hebben over deze samenwerking willen wij jullie in de winkel uitnodigen voor al jullie
vragen. Wij willen het bestuur bedanken voor de prettige gesprekken en hopen jullie allen snel te mogen
verwelkomen in onze winkel op de Zeelsterstraat 32 in Eindhoven, of bezoek onze website
www.planetoftennis.nl

Om onze samenwerking te vieren: 30% korting op actie Wilson tennistassen
met promocode: BAGS2018-12. Alle tassen uit de actie staan hier.
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Onderstaande prijzen zijn met de 30% korting berekend. Vul de code in bij het afreken menu om de
korting te kunnen verzilveren.

Wilson Team 12 Bag Blauw

Wilson Team 6 Bag zwart rood Wilson Team 3 Bag Groen

39,17

33,57
Bestel Nu

27,97
Bestel Nu

Bestel Nu

De tennisspecialist uit Eindhoven. Alle grote merken voor de beste prijs.

De tennisspecialist uit Eindhoven. Alle grote merken voor de beste prijs.
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VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Het afgelopen jaar stond, naast allereerst de mooie tennismomenten en gezelligheid, voornamelijk in het
teken van de renovatie van de Masterij. Op dit moment nadert de verbouwing de eindfase, binnenkort
kan de Masterij weer in volle glorie in gebruik worden genomen. Een prachtig resultaat waar we met zijn
allen de komende jaren van kunnen genieten. Nogmaals hulde aan alle leden en andere betrokkenen die
zo hard hebben gewerkt om van dit project een succes te maken. Inmiddels worden er uiteraard ook
plannen gesmeed om de nieuwe Masterij op feestelijke wijze officieel te openen. Een definitief
programma hiervoor is nog in de maak, de datum voor de opening is echter al vastgesteld. Zet zaterdag
30 maart 2019 alvast in jullie agenda! Gecombineerd met het afsluitende feest van de WICOM, dat ook op
deze dag gepland staat, gaan we er een prachtige dag van maken!
In het licht van de verbouwing is het mooi om te kunnen melden dat het bestuur heeft kunnen besluiten
om toch tot aanschaf van het meubilair voor de Masterij over te gaan. Nu de verbouwing zijn voltooiing
nadert, is ook het financiële eindplaatje zo goed als ingevuld. De bouwcommissie heeft zeer hard gewerkt
en daarbij ook nog eens zeer nauwkeurig de begroting kunnen volgen en zelfs besparingen kunnen
realiseren en maximaal van de subsidie-mogelijkheden gebruik gemaakt. Er is om die reden voldoende
financiële ruimte gevonden om (verantwoord) tot deze investering over te gaan. De Masterij is bij de
opening in maart 2019 dan ook helemaal “af”. Een mooi vooruitzicht!
Op andere fronten is er ook nieuws te melden. Zo heeft Antoon Warmoeskerken kenbaar gemaakt zijn
functie in het bestuur neer te leggen. Antoon zal wel betrokken blijven bij allerhande zaken rondom het
seniorentennis. We danken Antoon alvast via deze weg voor zijn inzet en betrokkenheid de afgelopen
jaren en zijn verheugd dat zijn opvolger, Niels Westhoff, al staat te trappelen om de plek van Antoon over
te nemen. Niels heeft de afgelopen vergadering reeds ter kennismaking bijgewoond. Het bestuur heet
Niels van harte welkom!
Op dit moment zijn er ook nog andere functies binnen de vereniging beschikbaar. Manou Pennaertz heeft
aangegeven per 1 april 2019 te gaan stoppen met haar werk voor de ledenadministratie. We hopen op
korte termijn een opvolg(st)er voor Manou gevonden te hebben. Mocht je interesse hebben in de functie
dan horen we het graag en we danken ook Manou alvast voor haar harde werk voor de vereniging!
Daarnaast is de functie van Secretaris nog niet ingevuld. Op dit moment wordt deze functie binnen het
bestuur intern ingevuld, maar versterking is welkom!
Verder is vermeldenswaardig dat onze hoofdsponsor Verest Sport heeft aangegeven zijn sponsorrelatie
met onze vereniging met ingang van 2019 te beëindigen. We danken Verest Sport voor hun bijdrage aan
onze vereniging. Een nieuwe hoofdsponsor is inmiddels ook gevonden, dit wordt Planet of Tennis. Planet
of Tennis is een tenniswinkel in Eindhoven en heeft tevens een webshop (www.planetoftennis.nl).
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We heten Planet of Tennis van harte welkom en hopen op een prettige, sportieve en langdurige
samenwerking.
Met betrekking tot sponsoring en PR zal er met ingang van 2019 een nieuwe commissie
Relatiemanagement actief worden binnen de vereniging. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:
Peter Klasens (sponsoring), Peter van de Kerkhof (ledenwerving en -behoud) en Danny Hammega
(website en clubapp). Een mooi initiatief van onze leden, we wensen hen alvast veel succes met de
invulling van hun plannen!
Peter, Peter en Danny zullen stapsgewijs de taken van Suzanne van den Boom gaan overnemen. Suzanne
zal zich na de overdracht gaan richten op andere werkzaamheden voor de vereniging. De definitieve
invulling daarvan zal in overleg met Suzanne worden bekeken nadat de twee openstaande vacatures voor
Ledenadministratie en Secretaris zijn ingevuld.
Tot zover, voor iedereen fijne feestdagen en op naar een sprankelend 2019!
Bas van der Donck
Penningmeester
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VAN HET BEHEER
Het jaar 2018 loopt ten einde en ik denk dat we als beheer kunnen terugzien op (wederom) een mooi
jaar, waar we heel veel voor de club hebben kunnen betekenen. Want het gaat niet allemaal vanzelf.
Vooral de verbouwing had een grote invloed op onze werkzaamheden. Het was niet altijd prettig om
bardiensten te moeten draaien vanuit een hok, helemaal achterin de Masterij. Het was dan ook moeilijk
om op belangrijke momenten de bardienst gevuld te krijgen, maar mede door de inzet van een handjevol
mensen is het ons toch weer gelukt. Daarvoor onze hartelijke dank.
Gelukkig is het eind van de verbouwing in zicht en kunnen we ons weer richten op het nieuwe jaar. Een
jaar waar we met frisse moed aan beginnen, maar ook een jaar waarin het nodige zal gaan veranderen.
Zoals in de vorige uitgave van de Zendmast al stond vermeld, stopt ondergetekende (Henk Elsenaar) met
het penningmeesterschap van het beheer. Mijn interesse gaat op dit moment uit om meer tijd te gaan
besteden aan de invulling van de bardiensten, zodat we op geen één avond meer voor een gesloten deur
komen te staan. Of dat mogelijk is, gaan we de komende maanden bekijken. Daarvoor hebben we de
medewerking nodig van alle leden van de vereniging. Maar daarover binnenkort meer.
We zijn dus naarstig op zoek naar een persoon, die deze vacature wil gaan overnemen. Op dit moment
bestaan mijn werkzaamheden nog uit de hieronder beschreven taken, maar ik kan me voostellen dat een
eventuele nieuwe penningmeester als uitdaging heeft om de organisatie van de financiën op een wat
modernere manier te laten verlopen. Naar mijn mening is de organisatie omtrent het gebruik van de
portemonnees niet meer van deze tijd. Er moet toch echt wel iemand binnen onze vereniging te vinden
zijn, wiens handen jeuken om deze uitdaging aan te gaan ………
Taakomschrijving penningmeester Beheer & Onderhoud:
1. Dagelijkse controle van de inkomsten/uitgaven van de Masterij aan de hand van dagelijks
uitgedraaide kassabonnen (inclusief het verwerken in de boekhouding).
2. Wekelijks de portemonnees klaarmaken voor gebruik met de juiste inhoud en vervolgens zorgen
dat deze bij de juiste persoon terechtkomt, die sleuteldienst heeft.
3. De penningmeester van het beheer stort met enige regelmaat het papiergeld en het muntgeld op
de rekening van de vereniging.
4. Bij activiteiten, waar veel personen op afkomen dient de penningmeester ervoor te zorgen dat er
voldoende wisselgeld aanwezig is.
5. De penningmeester heeft ook de verantwoordelijkheid voor de consumptiebonnen/munten tijdens
feestavonden/activiteiten, waarbij door het beheer besloten is om hiermee te werken.
6. De penningmeester geeft met enige regelmaat de bonnen en facturen van het beheer door aan de
verenigingspenningmeester.
7. Aan het einde van ieder kalenderjaar dient de penningmeester van het beheer een overzicht naar
de penningmeester van de vereniging te sturen met daarin een gespecificeerd overzicht van het
gebruik van consumpties door de diverse commissies.
8. Uiteraard is de penningmeester van het beheer verplicht om de maandelijkse vergaderingen bij te
wonen, die door het beheer zijn gepland.
9. De penningmeester van het beheer is ook aanwezig tijdens de jaarlijkse controle die door de
kascommissie wordt uitgevoerd bij het goedkeuren van de jaarcijfers.
Rest mij nog om iedereen een bijzonder gezellige decembermaand toe te wensen met veel warme
momenten, een hele prettige jaarwisseling en alvast de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2019. Dat
alles zo mag gaan verlopen, zoals eenieder dat zich voorstelt. Tot volgend jaar!
Namens het Beheer,
Henk Elsenaar.
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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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COMMISSIE
Het nieuwe gezicht van de commissie:

Relatiemanagement
Maanden lang heeft er in ons paviljoen een poster gehangen met vacatures voor o.a. Relatie
management en secretariaat. Er is witte rook…………
Met ingang van 2019 wordt het stokje overgenomen van Suzanne van den Boom.
Suzanne heeft de afgelopen jaren enorm veel werk verricht om o.a. de nieuwe website in de lucht te
krijgen en de Zendmast structuur te geven en digitaal te presenteren aan de leden. Daarnaast zijn er nog
veel andere zaken welke Suzanne voor deze commissie heeft georganiseerd om de boel draaiende te
houden. Vaak zie je aan de buitenkant niet wat het vrijwilligerswerk inhoud, maar dat er tijd in gaat zitten
is een ding wat zeker is.
Om Suzanne de mogelijkheid te geven iets anders te gaan doen binnen de vereniging, hebben wij de bal
opgepakt om haar taken over te kunnen gaan nemen.
Wie zijn wij:
Peter Klasens;
Woon achtend in St Oedenrode en alweer ruim 25 jaar lid van de vereniging. Velen kennen mij van de OTC
waar ik de sponsoring activiteiten voor mijn rekening heb genomen. Ik ga binnen deze commissie de
algemene sponsoring overnemen van Maikel Bongers.
Graag wil ik naast de algemene sponsoring, in goed overleg met de commissies weer nieuwe ideeën op
dit vlak uitwerken voor de Mast……………..
Danny Hammega;
Woon achtend in Geldrop en reeds 10 jaar lid van de vereniging. Ik heb zelf nog niet als vrijwilliger in een
commissie gezeten, maar het leek mij wel leuk om met een klein team iets te kunnen betekenen voor de
vereniging. Vanuit mijn werk heb ik technisch wat affiniteit met de technieken rondom automatisering,
Social Media, internet etc. Ik wil graag eens kijken hoe wij als vereniging kunnen meeliften in de moderne
digitale sneltrein……………..
Peter van de Kerkhof;
Woon achtend in Geldrop. Ongeveer 25 jaar lid van de vereniging. De meeste mensen kennen mij van de
WICOM waar ik het stokje heb overgedragen aan Niels Westhoff en Siska Onstenk. Daarnaast heb ik me de
laatste jaren o.a. samen met Patrick en Niels ingezet voor het organiseren van het traditionele
Snerttoernooi. Ik wil me graag bezig gaan houden met onder andere ledenwerving en de algemene
publiciteit (PR) voor de vereniging…………….
Wat zijn de plannen voor 2019.
De commissie zal op de eerste plaats ervoor zorgen dat de lopende activiteiten netjes overgedragen gaan
worden. Wij willen dit gerealiseerd hebben eind januari 2019.
Inmiddels hebben we al een ambassadeurs activiteit opgestart welke naast de bekende Zomeractie
samen met de leden ervoor moet gaan zorgen dat de club voldoende aanwas krijgt, met namen gericht
ook op de Jeugd.
Komend jaar willen we graag een goed platform neer kunnen zetten voor een goede voorlichting,
informatie verstrekking en communicatie naar de leden. Wij zijn nog op zoek naar 1 á 2 vrijwilligers die
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het leuk vinden om leuke ideeën uit te werken op het gebied van Social Media. Het onderhouden van de
Club-App, Twitter, Facebook zijn de kanalen waar we naar willen kijken om er optimaal gebruik van te
kunnen gaan maken. Maar wat kun je allemaal nog meer met je mobiel, wat betekent WhatsApp, wat is
leuk voor de Jeugd, wat betekent de digitale snelweg voor ons….. Enfin voldoende stof om over na te
denken.
De sponsoring is ook al genoemd. We willen kijken of we samen met de sponsoren meer uit het sponsor
pakket te halen valt. Daarvoor zijn alle ideeën welkom en zal een overleg met de commissies gaan
plaatsvinden om alles meer centraal neer te kunnen gaan leggen zodat we er allemaal optimaal gebruik
van kunnen maken.
We willen actiever de Mast profileren naar buiten toe. Een publiciteitsplan moet ons helpen om meer
exposure te bieden in o.a. in de Middenstandsbelangen of het Eindhovens Dagblad. We willen laten zien
wat je kunt verwachten als je lid wordt van de Mast.
Ook intern willen we het vrijwilligers programma en deelname ervan meer gaan promoten
De nieuwe jaarkalender hebben we al mogen ontvangen en zullen deze gaan gebruiken om een eerste
aanzet te maken. Herkenbaarheid is enorm belangrijk.
Nogmaals, we willen de commissie graag nog uitbreiden met 1-2 vrijwilligers die het leuk zouden vinden
en zin hebben om bezig te zijn met de moderne Social Media aspecten en publiciteit en om deze
activiteiten mee te ondersteunen. Je kunt ons altijd direct benaderen of via PR@de-mast.nl.
Er valt veel te doen en wij hebben er zin in………..

Relatiemanagement
Peter, Danny en Peter
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AMBASSADEURS ACTIE
In het verlengde van de lopende Zomeractie is er nu een lucratieve Ambassadeurs-actie
Looptijd van begin januari t/m mid-maart 2019
Ongetwijfeld ken jij wel een familielid, vriend of kennis die graag eens een balletje wil opslaan. Heb je
zelf er zelf wel eens aan gedacht dat jij dan bij uitstek de beste Ambassadeur bent om dit te promoten!!!
Wij willen jullie graag ondersteunen om Ambassadeur van het jaar 2019 te worden.

Wat houdt de ambassadeursactie in?

- Wanneer je als actief lid een nieuw Junior-lid aan brengt,
ontvangt je 5,00 korting op je jaar abonnement **
- Wanneer je als actief lid een nieuw Senior-lid aan brengt,
ontvangt je 7,50 korting op je jaar abonnement **

**(Korting wordt medio april 2019 apart verrekend!)

– Nieuwe Junior-leden ontvangen een welkomstkorting 5,00 op hun jaarabonnement 2019.
Onze nieuwe Hoofdsponsor “Planet of Tennis”, biedt de mogelijkheid voor de aanschaf van een
starters set tegen sterk gereduceerde prijs (Racket + 3x ballen) en een eenmalige Kortings-Voucher
voor de aankoop van andere tennisspullen
– Nieuwe Senior-leden ontvangen een welkomstkorting 7,50 op hun jaarabonnement 2019.
Onze nieuwe Hoofdsponsor “Planet of Tennis”, biedt de mogelijkheid voor de aanschaf van een
starters set tegen sterk gereduceerde prijs (Racket + 3x ballen) en een eenmalige Kortings-Voucher
voor de aankoop van andere tennisspullen
Hoe meld ik een nieuwe klant aan?

– Stuur een mail met jou naam en de gegevens (naam/adres/telefoonnummer/emailadres) van de
nieuwe klant naar leden@de-mast.nl en vermeld dat het om de ambassadeursactie gaat
– De leden administratie zorgt ervoor dat het nieuwe lid op de juiste wijze wordt ingeschreven

Voor de Ambassadeur van het jaar 2019 stelt de PR-commissie een waardebon beschikbaar van 50,= te
besteden bij “Planet of Tennis”, Hoofdsponsor van de Mast

Prijs zal worden uitgereikt op de ALV van maandag 18 maart 2019
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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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JEUGDTENNIS
Kersttoernooi
Beste jeugdleden,
Om toch nog even net voor de kerst actief te zijn is er op de mast voor de jeugd een kersttoernooi!
Op 23 december van 10.00 tot +/-15.30. We zullen met zijn allen ook lekker gaan lunchen tussen de
middag!
Stuur ons een mailtje om je aan te melden.
Tot dan!
Groetjes JC en Arthur
Tot Ziens Debbie
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan en die tijd is nu gekomen.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de geweldige tijd die ik met jullie allemaal heb gehad.
Natuurlijk loop ik nog wel op de Mast rond, dus we zullen elkaar vast nog eens zien.
De ballen,
Debbie
Welkom Kirsten
Ik ben Kirsten, geboren in 1978, moeder van 2 tennissende dochters (Jasmijn en Madelief) en
getrouwd met Valentijn. Met grote regelmaat ben ik op de tennisbaan te vinden. Soms om zelfs een
balletje te slaan, maar nog veel vaker om Jasmijn en Madelief weg te brengen naar de training en
aan te moedigen tijdens wedstrijden. Het plezier dat zij hebben in tennis wordt mede mogelijk
gemaakt door alle vrijwilligers van deze club. Hartstikke belangrijk dat er vrijwilligers blijven. Vandaar
dat ik nu zelf lid word van de jeugdcommissie. Ik hoop een steentje bij te dragen aan het
tennisplezier van alle kinderen, samen met iedereen die deze club eveneens een warm hart
toedraagt.
Groetjes, Kirsten van Unen
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SNERTTOERNOOI
In navolging van het “Bami & Nasi in de Mix”, zal ook in januari 2019 de traditie zich voortzetten. Tom,
Peer en Niels hebben de bal opgepakt en gaan voor het traditionele “snerttoernooi” van de Mast. De
organisatie is heeft alweer een datum geprikt voor 2018, noteer maar vast in jullie agenda

Zondag 20 januari 2019 vanaf 10.45 uur

Het thema van dit toernooi is nog niet bekend en daarom houdt de organisatie het maar bij de
traditionele naam. Zoals u weet is het animo van de voorgaande edities enorm en het is daarom aan te
raden is het aan te raden om snel in te schrijven want vol=vol (80 deelnemers).
Dit editie heeft zich een sponsor aangemeld, “de Gammele Geit”. Wij laten ons verrassen wat deze extra
Nieuwjaarstoost gaat brengen………….
Inschrijven

•
•

Er liggen inschrijfformulieren in de Masterij. (deponeer in de WIOCM-Box)
Inschrijven kan ook rechtstreeks per e-mail. ocm@de-mast.nl

Voor de kosten hoef je het niet te laten want ook deze zullen binnen een acceptabel persoonlijk budget
blijven.

De organisatoren zien jullie graag verschijnen in het nieuwe jaar om de overtollige Kerst- en
Nieuwjaarskilootjes er weer snel af te meppen………
Sportieve groet, Organisatie Snert Toernooi
Peer van Gerwen
Tom Brouwers
Niels Westhoff
Het Hapjesteam
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VACATURE
Vacature ledenadministratie

Taken:
Het voeren van de ledenadministratie (LA) in het ledenadministratiesysteem (All-United), bestaande uit:
-

Nieuwe leden informeren over de verschuldigde contributie;
Registreren van nieuwe leden in All-United (na ontvangst contributie, controletaak LA);
Verwerken van mutaties in All-United;
Verwerken van opzeggingen in All-United;
Jaarlijkse inning van de contributie en uitdelen nieuwe ledenpassen;
Op verzoek aanleveren van informatie (ledenlijsten, etc.) aan bestuur/commissies.

Naast het verwerken van gegevens heeft de ledenadministratie ook een informerende taak:
-

(Potentiele) nieuwe leden voorzien van informatie over de vereniging;
Bestuur/commissies, indien nodig, informeren over nieuwe leden (bijvoorbeeld t.b.v.
verspreiding Zendmast)

Over het algemeen neemt het voeren van de LA niet veel tijd in beslag. Gemiddeld hooguit 1 uur per
week. Wel zijn er enkele piekmomenten in het jaar. Het betreft de periode waarin de inning van de
jaarlijkse contributie plaatsvindt (begin februari de aankondiging per mail en eind maart verwerken
betalingen en uitdelen pasjes), de opstart van de zomeractie (eind mei) en het einde van de zomeractie
(eind augustus).
Daarnaast neemt de LA ook deel aan de commissievergadering die 2x per jaar gehouden wordt (op
zaterdagochtend van 10 tot ongeveer 12 uur). Hier is een kleine voorbereiding voor nodig van ongeveer
een half uur.
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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 contributiejaar 2017/2018 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 2019 op willen zeggen (iets wat we natuurlijk absoluut niet hopen!!!)
dan verzoeken wij u dringend om dit voor 15-01-2019 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 ¤ 20,- 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 KNLTB-regel.
Met sportieve groet,

Manou Pennaertz
Bas van der Donck
* 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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Arthur Baan Tennis

GLTV De Mast

TRAINING ARTHUR
(alleen voor leden)

SENIOREN
Start

Cursus 1, 2, 3 en 4
8 lessen

Kosten
per persoon

Cursus 1

week 2

4 personen | 60 min.

€ 100,00

Cursus 2

week 14

3 personen | 60 min.

€ 133,00

Cursus 3

week 25

3 personen | 45 min.

€ 100,00

Cursus 4

week 40

2 personen | 45 min.

€ 150,00

• Privéles in overleg
• Andere lesduur en/of aantal personen in overleg

Contact

E-mail of WhatsApp:
Mobiel:

arthurbaantennis@gmail.com
06 51 69 84 31

20 november 2018

1
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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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AED-voorlichtingsavond geslaagd.
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Inleveren kopij
Jaar 2019

Nummer

Inleveren

Verschijning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

07-01-19
18-02-19
01-04-19
06-05-19
03-06-19
29-07-19
26-08-19
30-09-18
28-10-18
25-11-18

26-01-19
09-03-19
20-04-19
25-05-19
22-06-19
17-08-19
14-09-19
19-10-19
16-11-19
14-12-19

Agenda
Vrijdag 14 december
Zondag 16 december
Maandag 17 december
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december
Zaterdag 29 december
Zondag 30 december
Maandag 31 december
Dinsdag 1 januari
Vrijdag 4 januari
Zaterdag 5 januari
Zondag 6 januari
Maandag 7 januari
Donderdag 10 januari
Vrijdag 11 januari
Zaterdag 12 januari
Zondag 13 januari
Vrijdag 18 januari
Zondag 20 januari

Wintercompetitie
Inhaal WICOM
Inhaal WICOM
Masterij gesloten
Kerst
Kerst
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij gesloten
Masterij gesloten
Masterij alleen in ochtend geopend
Masterij gesloten
Wintercompetitie
WICOM
Nieuwjaarsreceptie/WICOM
Bestuursvergadering
WICOM
Wintercompetitie
WICOM
WICOM
Wintercompetitie
Gezelligheidstoernooi
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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.
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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
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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Tennispark:
Bosrand 125, 5665 EE Geldrop
Correspondentieadres:
GLTV De Mast, Postbus 478, 5660 AL Geldrop
Telefoonnummer clubhuis: 040-2863388

www.de-mast.nl

