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CONTACTPERSOENEN Bestuur
Voorzitter
Hans Gründemann
Secretaris
Suzanne van den Boom
Penningmeester
Bas van der Donck
Seniorentennis
Niels Westhoff
Jeugdtennis
David Sprengers
Beheer & Onderhoud Elly van de Vijver

040-2800053
06-22711141
06-51541908
06-18118662
06-46670381
06-23807388

voorzitter@de-mast.nl
secretariaat@de-mast.nl
penningmeester@de-mast.nl
seniorentennis@de-mast.nl
jeugdtennis@de-mast.nl
beheer@de-mast.nl

CONTACTPERSONEN Commissies
Jeugdtennis
David Sprengers
06-46670381
Seniorentennis
Antoon Warmoeskerken
06-83796340
- I.S.K.
Thijs Gerrits
06-41489794
- WICOM
Niels Westhoff
06-18118662
O.T.C.
Juliëtte van der Lippe
PR & Communicatie Peter van de Kerkhof
06-41833950
- Algemene sponsoring Peter Klasens
06-54963631
- Ledencommissie
Peter van de Kerkhof

jeugdtennis@de-mast.nl
seniorentennis@de-mast.nl
isk@de-mast.nl
wicom@de-mast.nl
otc@de-mast.nl
pr@de-mast.nl
sponsoring@de-mast.nl
ledencommissie@de-mast.nl

CONTACTPERSONEN overige functies
T en O
Bert Heij
06-21423677 bertheij@gmail.com
Baanfunctionaris
Peter Ederveen
06-51241155 pwhederveen@onsbrabantnet.nl
Bardienstregeling
Antje Werkhoven / Ingrid Samuels
bdplanningmast@gmail.com
Ledenadministratie Manou Pennaertz
040-7600016 leden@de-mast.nl
Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
CONTACTPERSONEN Trainers
Stijn Willekens
06-51611923
Arthur Baan
06-51698431
Arlette Scheepers
06-13813379

info@stijnwillekens.nl
arthurbaantennis@gmail.com
arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl
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VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, zijn we nog steeds bezig met de verbouwing van de Masterij, deze zit
nu in de eindfase.. Door de bouwcommissie is heel veel werk verzet. Maar ook door Hans Snoeijen, wat
polen en G&G. Inmiddels zijn ook de zonnepanelen geplaatst, deze zijn voor het grootste gedeelte
gesubsidieerd!
Deze maand komt het nieuwe meubilair en wordt er aan de bar en het plafond hard gewerkt om de
“galm” wat terug te dringen. Een groot gedeelte van het oude meubilair is voor een habbekrats verkocht
aan leden binnen de vereniging.
Ook hebben we afgelopen jaar een nieuw kassasysteem geïntroduceerd, sinds enkele weken ook met een
pinmogelijkheid. En voor iedereen te bedienen, dus meld je aan voor de bardiensten. Graag willen we u
vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de pinautomaat voor u en onze veiligheid.
Binnen het beheer zijn we al een tijdje op zoek naar een penningmeester. Dus wil je iets terug doen
binnen je vereniging meld je a.u.b. aan bij het beheer
Inmiddels is de commissie Relatiemanagement volledig overgedragen een de nieuwe groepje
enthousiaste vrijwilligers. Zij zullen verder gaan onder de commissienaam PR & Communicatie. De
commissie bestaat uit Peter van de Kerkhof, Peter Klasens, Danny Hammega. en Yvonne Boin. Succes
allen!
Binnen het beheer wordt gewerkt aan een nieuwe verplichte bardienstregeling. Dit plan zal in de
komende ALV ingebracht worden. Staat de ALV al in jullie agenda, maandag 18 maart 2019 (20.00 uur). In
deze Zendmast vinden jullie de agenda, notulen 2018 en jaarverslagen van de commissies.
Heb je trouwens onze ClubApp al geïnstalleerd? Via de ClubApp wordt je snel op de hoogte gehouden van
allerlei Mast-nieuws. Ook de ledenlijst en het Mast-fotoalbum zijn beschikbaar in de ClubApp. Stuur een
mailtje aan pr@de-mast.nl als je de aanmeld-mail niet (meer) hebt.
Met sportieve groet,
Elly van de Vijver, voorzitter beheer.
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VAN HET BEHEER

Het afgelopen jaar is een pittige periode geweest voor het beheer. Terwijl ons clubhuis flink verbouwd
werd hebben we toch het hele jaar kunnen zorgen voor een drankje na de wedstrijden. Dit met
medewerking van onze bardienstvrijwilligers die vanuit het kleine magazijn de koffie en de koude
drankjes konden leveren. Het was er soms erg heet, vooral te danken aan de perfecte zomer. En ook niet
te vergeten de inzet van Henri en broer Gerard die telkens weer een situatie schiepen waarin de Masterij
toch weer te gebruiken viel.
En wat te denken van de degenen die de zaak schoon moesten houden. Elke keer als zij hun werk
begonnen was er niets meer over van de schone situatie die zij daarvoor achtergelaten hadden. Een dikke
pluim voor al die mensen die ons geholpen hebben.
Gelukkig beschikken we nu over een gloednieuwe bar. Dat is wel even wennen voor de bardienstmensen,
zeker met de nieuwe kassa en pinautomaat, maar het is een genot om met al die nieuwe spullen te
werken. Dus: meld je aan voor een bardienst om het zelf te ervaren.
Het tapbiertje van Jupiler viel kennelijk niet in de smaak. De omzet viel tegen en wordt daarom vervangen
door een ander soort bier. We gaan kijken of er behoefte is om Leffe blond als tapbier te drinken.
Komende tijd zal er nog flink aan de bar getimmerd worden. Er komen nog rekjes en lampen boven de
bar en er zal ook een tweede TVscherm achter de bar aangebracht worden.
De bedoeling is dat veel clubinformatie op dit scherm vertoond gaat worden.
Het nieuwe meubilair is ook in aantocht. We krijgen dan eindelijk te zien wat Hans Snoeijen voor ogen
had met de Masterij.
Er is dus nog een en ander te doen voor de officiële opening op 30 maart.
Overigens zijn er nu al voordelen te merken van de rigoureuze verbouwing. De temperatuur in de Masterij
is veel constanter door de uitstekende isolatie van het gebouw.
Vergelijking van het gasgebruik in december 2018 ten opzichte van 2017 laat zien dat dit bijna gehalveerd
is. En ook het elektriciteitsverbruik is duidelijk minder door toepassing van de vele LED lampen. Tevens
leveren de zonnepanelen nu al de nodige KWuurtjes.
Het zal niet lang meer duren voordat we gebruik kunnen gaan maken van ons geheel vernieuwde terras
en dat alles ter ondersteuning van onze hoofdactiviteit: TENNIS.
Het gaat minder goed met de invulling van de bardiensten. Zelfs na bovenmatige inzet van het beheer om
leden te bewegen om een bardienst in te vullen blijkt een vrijwillige benadering niet te werken. Reden
waarom er nu gedacht wordt aan een minder vrijblijvend systeem van bardienstverdeling. Dit zal zeker in
de komende Algemene Leden Vergadering aan bod komen.
Bert Heij
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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

9

DE KIENBRIGADE
Omdat het op dinsdag 11 december voetbalavond was hadden wij besloten om het kienen te verzetten naar
woensdag 12 december.
Het was weer ongekend gezellig en geroezemoes in het grote paviljoen. Geen penant meer in de weg en
ruim zicht voor iedereen.
Met maanden van voorbereiding hebben wij als team onze sponsors toch weer zover gekregen om voor
prachtige prijzen te zorgen om het kienen weer te laten slagen en wat ons ook dit jaar weer gelukt is.
We hebben er wederom van genoten en met veel plezier deze avond beleefd
We willen daarom langs deze weg de vrijwilligers bedanken die weer voor de gezellige aankleding hebben
gezorgd, Erik Jacobs voor de geweldige affiches, Ton van de Vorst en Monique Gevers voor de bardienst.
Na 7 fantastische jaren hebben wij besloten om met de organisatie van deze te stoppen. We hebben aan
deze 7 jaren fijne herinneringen van collegialiteit en samenwerking over gehouden. Ze zeggen altijd dat je
moet stoppen op de hoogte van je carrière en wij als team vonden het nu de tijd om te stoppen na deze
kien-avond.
Wij willen daarom een oproep doen aan de leden en vrijwilligers van de Mast om het stokje over te nemen
van ons team. Wij staan klaar om jullie hierin op weg te helpen om ook in 2019 deze avond vast op de
agenda te krijgen voor de maand december
Meldt aan direct bij ons als ex-organisatoren of schrijf een korte memo aan ocm@de-mast.nl

Langs deze weg wil ik graag Rinus, Lenie, Hennie en Gerrie heel hartelijk bedanken voor deze gezellige 7
jaren.

Henk van Hek
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UITSLAG ZOMER ISK

HE

1. Ludovic Staals
2. Elwin vd Leij
3. Noelle de Bont
4. Antoon Warmoeskerken
4. Han Kees Geervliet (heeft gelijk aantal punten met Antoon)
DD Poule A

1. Fridi Schapendonk - Siska Onstenk
2. Anette Elsenaar - Brigitte de Poorter
3. Annemie van Lieshout – Inke Vogels
4. Ellen Huijbers - Dorien de Rooij
DD Poule B

1. Brigitte de Poorter - Dorien de Rooij
2. Willy Hoving – Jose Slaats
3. Yvon Boin – Mientje van Haren
4. Linda Breed – Anniek van Gerwen
4. Marij Jefferson – Mia Maasen (heeft gelijk aantal punten met bovenstaand koppel)
GD

1. Ludovic Staal – Brigitte de Poorter
2. Joep Schapendonk – Fridi Schapendonk
3. Henk Elsenaar – Anette Elsenaar
4. Walter van Leeuwen – Marianne Ansems
5. Han Kees Geervliet – Marij Jefferson
HD

1. Henk Elsenaar - Ludovic Staals
2. Martien vd Boogaart - Theo vd Broek
3. Rob van der Jagt – Peter van de Kerkhof
4. Hans van de Akker – Arjan Griffioen
5. Bert Groen – Andre Schepers
6. Joep Schapendonk – Roel Slegers
7. Rick van de Meerendonck – Robert Tomahat
8. Walter Peeters – Antoon Warmoeskerken
9. Walter van Leeuwen - Hans Manders

Voor de winnaars van de poules wordt een prijsje geregeld. Deze wordt beschikbaar gesteld door de Gammele Geit.
De prijzen zijn inmiddels al bezorgd bij de winnaars van de poule.
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ALV 18 MAART 2019

Algemene ledenvergadering 18 maart 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018
Jaarverslagen van de commissies
Verslag van de kascommissie
Financiële toelichting verenigingsjaar 2018
Benoeming kascommissie
Bestuurssamenstelling /benoeming nieuwe bestuursleden

PAUZE
9. Ingekomen stukken
10. Mededelingen Bestuur
11. Verbouwing Masterij
12. Padel
13. Bardienstregeling
14. Begroting 2019
15. Rondvraag
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JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG Jeugdtennis 2018
Leden:

Voorzitter
Competitie
PR Clubkampioenschappen

Financiën/notulen
Ledencontact

: David Sprengers
: Harold van Soerland
: Joey Voeten
: Debbie Lindenbergh
: Stein Seetsen
: Debbie Lindenbergh
: Marlien Tomohamat

De J.C. heeft dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd.
Carnaval vrijdagavond 9 februari 2018

Ook dit jaar kon de jeugd weer verkleed komen tennissen op de vrijdag voor carnaval. De jeugdcommissie
had samen met de trainer een leuk programma samengesteld vol met (tennis)spelletjes. Natuurlijk
konden de kinderen ook dit jaar weer een prijs winnen voor het mooiste/origineelste kostuum.
De opkomst was, ondanks het slechte weer, redelijk (20-25 kinderen), kinderen blijven het leuk vinden
om het carnavalsseizoen hiermee te starten.
Junior-senior toernooi maandag 2 april 2018

Dit jaar werd het toernooi op 2e paasdag gehouden, er waren 16 koppels aanwezig en zoals elk jaar was
het ook dit jaar een succes. De kinderen en de senioren hebben zich prima vermaakt.
De K.N.L.T.B. competitie 2018
Voorjaar 7 competitieteams

Team

Aantal

Speeldag

Rood

1

Zondag (worldtour)

Oranje

1

Zondag (worldtour)

Groen

1

Zondag

Geel

4

Zondag

Team oranje is kampioen geworden.
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Najaar 8 competitieteams

Team

Aantal

Speeldag

Rood

1

Zondag (worldtour)

Oranje

1

Zondag (worldtour)

Groen

2

Zondag

Geel

4

Zondag

Team geel mix tm 17 jaar (mast2) is kampioen geworden.
Voordat het competitieseizoen begon, zijn er informatieavonden gehouden. Tijdens deze avonden kregen
de deelnemers de benodigde informatie. Daarnaast werd er 1 captain per team aangewezen. Deze
captain verzorgde alle communicatie met de tegenstanders en met de overige teamleden.
Jeugd uitjes

Dit jaar is er weer een “kamp” gehouden. Voor deze activiteit hadden 21 kinderen zich ingeschreven van
een leeftijd van 6 tot en met 15 jaar.
De deelnemende kinderen kwamen op vrijdag vanaf 18.00 uur aan op de Mast. Door de trainer was er
een leuke tennisavond georganiseerd met allerlei (tennis)spelletjes. Hierna werd op een geheel donker
sportpark een spel gespeeld en daarna nog gezamenlijk een film gekeken. Het leukste van alles was
natuurlijk dat er ook daadwerkelijk op het park geslapen werd en wel in de kantine en in tenten op het
speeltuinveldje!!! Wat was het koud en daarom zijn er gedurende de nacht steeds meer kinderen naar
binnen “gevlucht”.
In de vroege ochtend stonden er alweer kinderen op de tennisbaan en na een gezamenlijke lunch is de
hele groep vertrokken naar Toverland. Na een actieve zonnige dag werd er samen afgesloten op het
sportpark en konden alle kinderen weer vol verhalen naar huis.
Clubkampioenschappen 12 tot en met 25 maart

Aantal inschrijvingen: 26, meerdere kinderen speelden in verschillende categorieën mee.
Voor onze jongste jeugd (categorie rood/oranje) was er 1 ochtend gereserveerd. Deze kinderen hebben
op zaterdag 17 maart onderling hun wedstrijdjes gespeeld. Er waren cadeautjes voor alle deelnemers en
aan het eind van de ochtend kregen alle kinderen een echte goodiebag mee. De kinderen van oranje
hebben ook nog een finale gespeeld op 25 maart.
De overige jeugd speelden gedurende de 2 weken de wedstrijden. Enkele categorieën zijn samengevoegd
om de kinderen toch te kunnen laten spelen. Door goed te kijken naar speelsterktes/leeftijden van de
leden konden zij goed verdeeld worden, waardoor er gelijkwaardige categorieën samengesteld konden
worden.
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Naast de wedstrijden was er dit jaar voor de tweede keer een dagloterij en 2 heuse hoofdprijzen. Per
wedstrijd die men speelde kreeg men een daglot. Dagelijks konden er prijsjes gewonnen worden, welke
door de sponsors beschikbaar waren gesteld. Daarnaast kreeg elke deelnemer aan de CKS 1 lot voor de
hoofdprijzen, zij moesten voor het innen van de prijs wel op de prijsuitreiking aanwezig zijn. De hoofdprijs
was beschikbaar gesteld door onze clubtrainers Stijn Willekens en BMT.
Uitwisselingstoernooi bij de Helze georganiseerd door TV Heeze 18 november 2018

In verband met de verbouwing van de kantine bij TV Heeze, is het uitwisselingstoernooi bij TC de Helze
gehouden.
Vanuit de Mast deden er 13 leden mee, dit kwam onder andere doordat de uitwisseling tijdens de
proefwerkweken van de middelbare school viel.
De Mast heeft 1 categorie (rood) gewonnen en daarmee is de Mast derde geworden.
De vrijdagavond (clubavond)

Er komen gemiddeld 20 kinderen op deze avond tennissen gedurende ± 40 weken per jaar.
Er zijn 3 groepen:
Groep rood/oranje
18.15 uur - 19.00 uur
Groep groen/ geel <14 jaar 19.00 uur - 20.00 uur
Groep geel
20.00 uur - 21.00 uur
Tijdens de clubavond komen om 18.15 uur ook kinderen die enkele proeflessen willen volgen.
Winteractiviteit
Op de valreep is er nog een kersttoernooi georganiseerd op verzoek van trainer Arthur. Op zondag 23
december stonden 21 kinderen te trappelen om te beginnen.
De jeugdleden speelden wedstrijden met elkaar alle niveau’s door elkaar, geel met geel, geel met groen,
groen met groen.
Algemeen

Het aantal jeugdleden per 1 maart 52 leden en 1 oktober 55.
Debbie Lindenbergh heeft aangegeven dat zij stopt met de commissie Jeugdtennis, een vervangster in de
persoon van Kirsten van Unen-Pel is inmiddels gevonden. Zij is de moeder van 2 jeugdleden en tennist
zelf ook bij de Mast.

JAARVERSLAG Beheer & Onderhoud 2018
De nieuwjaarsreceptie 2018 is allang weer achter de rug.
Een gezellige binnenkomst met een welkomstdrankje.
Ook waren er die dag verschillende Wicom teams aanwezig waardoor het een gezellige drukte was heb ik
gehoord.
Afgelopen jaar heeft Dirk van de Put als Voorzitter het Beheer verlaten, we willen hem nog bedanken
voor alles wat hij samen met ons voor elkaar gekregen heeft.
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Hij heeft het voorzitterschap overgedragen aan mij (Elly van de Vijver).
En ik ga mijn best doen voor jullie.
Ook Yvonne Boin is gestopt binnen het beheer, met haar overvolle agenda was het niet meer te doen. En
ook haar willen we nog bedanken voor al het vele werk wat zij deed binnen het Beheer.
We hebben dit jaar een iets mindere omzet dan vorig jaar maar dat heeft te maken met het vernieuwen
van ons clubhuis. De verbouwing loopt nogal achter, dat maakt het wel wat moeilijker om een goede
omzet te halen.
Maar we krijgen er uiteindelijk een mooie ruimte voor terug.
En inmiddels hebben we einde 2018 een nieuwe kassa gekregen met PIN apparaat.
Wij zouden het prettig vinden als jullie zoveel mogelijk gebruik willen gaan maken van de PIN
De kassa is voor iedereen makkelijk te bedienen!
Henk Elsenaar draagt als coordinator zorg voor de bak- en bardiensten .
De bardiensten blijven een probleem ondanks dat Ingrid, Antje en Henk hier veel aandacht aan schenken.
Dus zijn we naar een nieuwe oplossing aan het zoeken.
Als er volgend jaar weer voldoende toernooitjes georganiseerd worden dan komt dit misschien weer
goed.
Dus ik roep jullie leden op: kijk of je iets leuk kunt organiseeren binnen onze verengiging!
Evenals voorgaand jaar zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe goede geluidsinstallatie.
De EHBO box wordt bijgehouden door Brigitte de Poorter en Loek Weimar.
Mocht er iets gebruikt zijn meld het dan even in ons logbook achter de bar.
Je hoeft het niet zelf aan te vullen.
Het LOGBOEK dat achter de bar ligt, is er om te melden als iets eventueel niet voorradig of stuk is. We
nemen dit mee in onze maandelijkse vergadering.
Binnen het Beheer is Peter Ederveen toegetreden als baanfunctionaris, hij neemt het stokje over van Bert
Heij. Welkom Peter, wij zijn blij met je!
Verder kunnen we binnen het Beheer nog wel enkele vrijwilligers gebruiken bijvoorbeeld een
penningmeester.
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JAARVERSLAG OTC 2018
Dit jaar is het Bourgondisch Open gespeeld van 9 t/m 17 juni 2018.
Jaar

Aantal spelers

M/V

Aantal wedstrijden

2018

327

180 / 147

310

2017

324

167 / 158

323

2016

294

174 / 120

310

2015

307

327

2014

297

290

2013

298

281

Ons 40 jarig jubileum hadden we ons niet beter kunnen voorstellen, prachtig weer, geweldige
wedstrijden, heerlijke hapjes en een geweldig team waarmee we dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.
Wat een fantastische week is dit geweest.
De deelnemers kwamen van 41 verschillende clubs. 98 spelers van onze eigen vereniging hebben
ingeschreven, T.V. de Helze, T.V. Heeze en Carolus ‘leveren’ de meeste spelers met respectievelijk met 41,
36, 19 spelers.
Bij het toernooi van 2017 hadden we als proef categorie 3 toegevoegd. Gezien het gering aantal
inschrijvingen en de speciale voorwaarden waar wij aan moesten voldoen is besloten om deze categorie
dit jaar weer te laten vervallen.
De catering was weer op en top verzorgd met dank aan alle vrijwilligers die een middag of avond in de
keuken zijn komen helpen. Het maken van alle hapjes en rondbrengen op het terras en langs de baan is
veel werk. We zijn dan ook blij dat veel leden ons komen helpen.
Ook een woord van dank aan het beheer. Ieder jaar werken we fantastisch samen. Zij zorgen voor
voldoende voorraad, wisselgeld, etc. Ook ziet de Masterij er iedere dag weer tiptop uit. Echt een
visitekaartje voor onze bezoekers.
Omdat dit de 40ste editie was, hadden we dit jaar wat extra’s zoals: zondag muziek op het terras, wat later
in de week een optreden van Onny en Venice. Tevens hadden we een dartbord opgehangen en mocht
iedere speler vóór iedere wedstrijd proberen dubbel 20 te gooien. Er zijn aardig wat prijzen uitgegaan.
Het hele toernooi hebben we fantastisch weer gehad wat maakte dat het alle dagen en zeker ook ’s
avonds gezellig druk was op het park. Met de heerlijke pizza’s van Domino’s, de ijsjes van Kees, de
haringen van vd Berg, de appelflappen van Dirks, (de laatste keer dit jaar want Adrie is met pensioen) alle
zelfgemaakte hapjes en niet te vergeten 4 dagen gratis BBQ doen we onze naam Bourgondisch Open eer
aan. Via deze weg een woord van dank aan alle sponsoren. Zonder hen is het onmogelijk om een
dergelijk toernooi te organiseren. Wij hopen ook voor dit jaar op hun steun.
Wat ik niet onvermeld wil laten is de fijne samenwerking met de Helze. De Helze geeft ons namelijk alle
mogelijkheden om naar hen uit te wijken indien het voor het weer nodig mocht zijn.
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Voor mij was het dit jaar het laatste Open Toernooi. Ik ga me bezighouden met de introductie van padel
bij de Mast. Bij deze nogmaals dank aan het team. Het was een genot om met jullie samen te mogen
werken. Juliette in ’t Veen gaat mijn taak overnemen.
Tot slot het financieel overzicht en de lijst van onze sponsoren
Financieel overzicht
Inkomsten

Uitgaven

Inschrijfgeld

¤

3.051,50,- Prijzengeld

¤

932,50,-

Sponsorgeld

¤

2.225,00,- KNLTB-kosten

¤

138,15,-

¤

576,00,-

¤

420,00,-

Drankjes OTC tijdens toernooi
Jubileum budget

¤

1.000,00- (inclusief drankjes voor

sponsoren)
Diversen (pubquiz,
cash)

¤

62,00,- Ballen
Catering

(hapjes, bbq, bananen etc.)

¤ 1.740,55,-

Toernooikosten

(o.a. pubquiz, schoonmaak,
etc)
Totaal

¤

6.338,50,-

Totaal

¤ 1.383,20,-

¤ 5.190,40,-

Positief resultaat (met kleine correctie) : ¤ 1.148,10
Dank aan onze hoofdsponsor Verest en natuurlijk de vele andere sponsoren:
Natura
Slagerij Seelen
Bloemen Rinus van de Kerkhof
Domino’s
DSR-Food
v.d Berg Visspecialist
J&J Productions
IJssalon Kees
Bakkerij Dirks

Financieel
J. v.d. Winkel B.v.
C&B Flocktechniek
Klasens Huizenbemiddelaar
Notariskantoor Marks Wachters
Tandartsenpraktijk v.d. Weijer
De Bottelarij
Autorijschool Elsenaar
Klasens Hypotheken en Verzekeringen
Tennisschool Stijn Willekens
Kaffee Peijnenburg
Schadebedrijf de Kade
In de Gammele Geit
Tinie Manders
G&G Bouw en Metselbedrijf
Restaurant Taste
Restaurant Square
Heerenhuys 23

Namens de OTC, Bo, Ludo, Peter, Rick, Simon, Fenna, Henriette, Lilian, Rob
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JAARVERSLAG Relatiemanagement 2018
Samenstelling seizoen 2018:

Suzanne van den Boom (Voorzitter)
Ledencommissie - Ledenwerving en behoud (VACANT)
Eric Jacobs (Opmaak Zendmast)
Maikel Bongers (Algemene sponsoring)
Samenstelling seizoen 2019:

Peter van de Kerkhof
Peter Klasens
Danny Hammega
Yvonne Boin
Eric Jacobs (Opmaak Zendmast)
Ledencommissie – Ledenwerving en behoud

De Ledencommissie (toegevoegd in 2013) was in 2014 goed op weg. Het doel om nieuwe leden te laten
integreren en behouden door persoonlijke begeleiding en hen nauw te betrekken bij
verenigingsactiviteiten, worp zijn vruchten af. Steeds meer nieuwe gezichten en veel positieve feedback.
Helaas zijn de commissieleden door verschillende redenen in september 2015 gestopt in de commissie.
Helaas werd ook direct duidelijk dat de vereniging niet zonder deze commissie kan. Het ledenaantal blijft
teruglopen en we hebben mensen nodig om de nieuwe leden te binden. Voor 2016 was er een nieuwe
“captain” gevonden in de persoon van Peter van de Kerkhof, een nieuw programma en nieuwe ideeën!
Helaas is het niet gelukt om een team om hem heen te vormen en heeft ook Peter van de Kerkhof aan
het einde van 2016 zijn taken neergelegd. In 2017 en 2018 is er geen Ledencommissie geweest. Voor
2019 hebben we gelukkig de commissie weer compleet. Peter van de Kerkhof pakt samen met Peter
Klasens en Danny Hammega de bal weer op. Zij gaan verder onder de naam PR & Communicatie. Succes
heren met jullie grootse en mooie plannen. Gelukkig hebben we, mede door de inzet van de
Ledenadministratie (Manou Pennaertz), weer de zomeractie opgezet. De hele zomer (juni, juli, augustus)
tennissen voor een heel mooi actietarief. Deze actie werd aangeboden aan bijvoorbeeld de voetbalclubs
en de hockeyclub (tijdens hun zomerstop). Naast 17 proefabonnementen, hebben we hier 40
zomerlidmaatschappen op gehad. Uiteindelijk zijn er 12 personen (senioren) lid geworden van de
vereniging. Wederom een mooi resultaat.
Zendmast

De Zendmast wordt sinds maart 2013 elektronisch verstuurd, de digitale Zendmast. Hierin zijn in 2018
geen wijzigingen aangebracht. Naast deze Zendmast mag er nog 1 à 2 keer extra per maand gemaild
worden naar het ledenbestand. Het mailbestand is nog steeds niet compleet als je kijkt naar het aantal
leden. Mailadressen kunnen aangeleverd worden op zendmast@de-mast.nl.
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Het verzamelen van de kopij gaat nog op dezelfde wijze als voorheen. De verwerking wordt door Danny
Hammega (controle en e-mail uitsturen) en Eric Jacobs (opmaak) gedaan. Deadlines zijn te vinden op de
website onder de commissie Relatiemanagement/PR & Communicatie.
Website

De website van De Mast is eind 2015 offline gegaan (was overgenomen door kwaadwillende software en
niet meer te “repareren”). Begin 2016 zijn we een samenwerking aangegaan met AllUnited. Zij hosten de
nieuwe website, met hierbij een compleet pakket op het gebied van Ledenadministratie, financiën en een
tennisapp. Met behulp van Eric Jacobs is de site begin maart 2016 live gegaan. In 2018 zijn er geen
wijzigingen geweest hierin. Mocht je iets op de website gezet willen hebben dan kunt je dit per email
doorgeven aan: pr@de-mast.nl.
ClubApp

In oktober 2017 is de ClubApp gelanceerd! Iedereen (met mailadres) heeft een uitnodiging ontvangen om
de gratis app te downloaden. Super handig om het laatste nieuws, de weersvoorspelling of de agenda te
kunnen checken op je tablet op smartphone. Geen uitnodiging gehad of is de mail je ontgaan, laat het
weten op pr@de-mast.nl en de uitnodiging wordt opnieuw verstuurd.
Media

Afgelopen jaar is er door/voor de overige commissies weinig geplaatst in de lokale weekbladen. We
moeten en kunnen hier echt actiever in te worden (vooral op het gebied van TC en JC). De nieuwe
commissie zal in 2019 hier een actieve rol in gaan spelen. Mocht je iets geplaatst willen hebben stuur dat
dan per email (als het kan liefst ruim tevoren) aan pr@de-mast.nl.
Wist je dat je gebruik kunt maken van de aankondigingsborden die staan bij de gemeentegrenzen. Voor
een relatief laag bedrag (¤ 30,00) kun je 3 weken lang iets aankondigen op deze borden. Dit dient echter
ook tijdig aangevraagd te worden (pr@de-mast.nl).
Algemene sponsoring

Over het jaar 2018 hadden we in totaal 24 algemene sponsoren (exclusief de sponsoren van het Open
Toernooi) die gezamenlijk een sponsorbijdrage leverden van 4.360 euro. De twee sponsoren die aan
hadden gegeven te stoppen zijn vervangen door twee nieuwe sponsoren, te weten: Flock Techniek en
Hoppenbrouwers Techniek. Uiteraard zijn we heel blij dat we deze twee nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen. Verest heeft na 4 jaren hoofdsponsoring aangegeven haar bedrijfskoers te wijzigen en
tennis past daar helaas niet meer in. Inmiddels is een nieuwe hoofdsponsor gevonden in de vorm van
Planet of Tennis. Tot slot stopt Maikel Bongers na 10 jaar met sponsorzaken en zal het stokje overdragen
aan Peter Klasens. Dankjewel Maikel voor de 10 jaren inzet!
Namens de commissie Relatiemanagement, Suzanne van den Boom
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JAARVERSLAG Seniorentennis 2018
Antoon Warmoeskerken
El van Zaanen
Brigitte de Poorter en Ludovic Staals
Gertia Bloemen
Thijs Gerrits
Niels Westhoff en Siska Onstenk

Voorzitter
Algemene zaken
Competitie
Clubkampioenschappen ISK
Wicom

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Gonny Kornuijt die jaren onze commissie ondersteund
heeft, wij danken haar natuurlijk voor alle getoonde inzet.
Tevens hebben we in goed overleg besloten om de Wicom onder te brengen in onze commissie.
Wij hebben beiden het gevoel dat we elkaar op diverse punten kunnen ondersteunen.
Competitie tennis
Het afgelopen jaar hebben 46 teams meegedaan aan de voorjaar-, najaar- en wintercompetitie:
30 teams in de voorjaarscompetitie 2018;
13 teams in de najaarscompetitie 2018;
3 teams in de wintercompetitie 2018 – 2019.

De kampioenen van de voorjaarscompetitie 2018 zijn:
DD 17+ Donderdagavond 3e klasse afdeling 8 Mast 1 captain Manou Pennaertz;
DD 17+ Vrijdagavond 4e klasse Afdeling 8 Mast 1 captain Gina Weissmann;
HD 50+ Vrijdagmiddag 3e klasse afdeling 13 Mast 1 captain Theo vd Broek;
HD 50+ Vrijdagmiddag 3e klasse afdeling 8 Mast 2 captain Jaap Hofstede;
DD 17+ Zaterdagmiddag 3e klasse afdeling 15 Mast 1 captain Monique Gevers;
GD 17+ Zondagmiddag 3e klasse afdeling 1 Mast 1 captain Koen Braken.
De volgende 2 teams zijn kampioen geworden in de najaarscompetitie 2018:
Mast 1, DD 17+ Donderdagavond, 3e klasse afdeling 3, captain Liedewij Wiersma;
Mast 2, DD 35+ Vrijdagavond, 2e klasse afdeling 2, captain Simone Barzilay.
Tijdens de wintercompetitie 2018-2019 is niemand kampioen geworden.
Hoeveel personen hebben deelgenomen aan de diverse competities:
In de voorjaarscompetitie 2018 hebben 155 personen meegedaan;
In de najaarscompetitie 2048 hebben 70 personen meegedaan;
In de wintercompetitie 2018 / 2019 hebben 20 personen meegedaan.
Een aantal personen hebben in meerdere competities (verschillende dagdelen) deelgenomen, namelijk:
In de voorjaarscompetitie hebben 29 personen in meerdere competities meegedaan.
In de najaarscompetitie heeft 1 persoon in meerdere competities meegedaan.
Er speelt in de wintercompetitie niemand in meerdere competities mee.
Hoeveel teams op welke dag in de voorjaarscompetitie 2018:
Op zaterdag 10 teams
Op vrijdag 8 teams
Op donderdag 7 teams
Op maandag 4 teams en
Op zondag 1 team.
Hoeveel teams op welke dag in de najaarscompetitie 2018:
Op vrijdag 11 teams en
Op donderdag 2 teams.
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Hoeveel teams op welke dag in de wintercompetitie 2018 / 2019:
1 team op vrijdagmiddag
2 teams op vrijdagavond
De ISK
De ISK neemt af in belangstelling. Helaas is het zo dat deze activiteit al jaren interesse binnen De Mast

verliest. De ISK wordt tweemaal per jaar georganiseerd en is voor leden van de mast. Zo is er een zomer
ISK en een winter ISK. In de zomer ISK hadden zich 43 spelers opgegeven. In de winter ISK, deze loopt tot
maart 2019 hebben zich 34 spelers opgegeven. Helaas worden niet alle wedstrijden van de ISK gespeeld.
De prijzen van de vorige 2 ISK-edities zijn uitgedeeld aan de prijswinnaars. Deze zijn beschikbaar gesteld
door de Gammele Geit. De prijzen zijn bonnen die bij de Gammele Geit ingeleverd kunnen worden.
Binnen onze commissie zijn we op om de ISK nieuw leven in te blazen. Tevens zijn we op zoek naar een
alternatief voor de ISK.
Jaarrekening ISK

I.S.K.
Prijsverrekening
datum
saldo 010117
maart Inschrijfgeld zomer-isk 2018
oktober Inschrijfgeld winter-isk 17/18
Nog niet ontvangen inschrijfgeld winterdecember isk 17/18
mei
Prijzen zomer
december Prijzen winter
EINDSALDO 31-12-2018

1 jan. '18 t/m 31 dec. '18
bon

bedrag

42,00
36,00
-10,00
-36,00
-36,00

kas
122,36
164,36
200,36

190,36
154,36
118,36
118,36

De Clubkampioenschappen

Als experiment hebben we de CK in 2018 gehouden in maart. Geen vakanties, geen andere toernooien,
geen sterrenslag, maar wel kans op een minder weer.
Uiteindelijk viel het weer wel mee. In het tussen weekend, toen er niet werd gespeeld, lag er sneeuw.
Dat verdween gelukkig snel !
De avonden waren natuurlijk minder gezellig op de banen i.v.m. het koude weer. Het was daarom wel
gezellig druk binnen :-)
Ben blij dat we het gedaan hebben, maar we gaan toch maar weer richting september voor 2019.
CK 2018:
109 deelnemers, 5 meer dan in 2017 :-)
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Wicom
Het seizoen 2017 stond in het teken van het 25 jarig jubileum van de Wicom. Het 25 jarig jubileum is op
zondag 10 september 2017 groots gevierd. Vanwege het jubileumfeest in september heeft er in maart
geen feestavond plaatsgevonden.
Het seizoen 2017-2018 hebben we met name het tweede deel van de competitie in 2018 enkele keren te
maken gehad met winterse omstandigheden waardoor we genoodzaakt waren de inhaaldagen aan te
spreken. Helaas hebben we hierdoor niet alle wedstrijden kunnen laten spelen.
Het totaalaantal mutaties is dit seizoen is met 18 mutaties groot. Een specifieke oorzaak kunnen we niet
noemen.

Statistiek
Als we naar de tabel hieronder kijken, zien we dat het totaal aantal teams een kleine stijging laat zien. Op
de donderdag en zondag zien we onder de Mast teams een kleine stijging, de zaterdag laat een kleine
daling zien. Als Wicom-commissie zijn we erg blij met zowel Mast teams als externe teams en hopen we
dat we in de toekomst de stijgende lijn van het totaal aantal teams door te zetten.
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Seizoen

2014
2015

2015
2016

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Donderdag Dames

Mast
Ext

6
7

8
4

7
3

6
4

7
3

Zaterdag HH

Mast
Ext

13
5

14
4

13
6

14
6

13
6

Zaterdag Mix

Mast
Ext

Zondag Mix

Mast
Ext

18
19

16
18

14
21

13
18

14
21

Totaal

68

64

64

61

64

Organisatie
Het seizoen 2017-2018 werd georganiseerd door Peter van de Kerkhof, Siska Onstenk en Niels Westhoff.
Waar Peter jarenlang het initiatief heeft genomen in de organisatie van de Wicom heeft hij afgelopen
seizoen steeds meer overgedragen aan Siska en Niels. De reden hiervan is dat Peter zijn inzet wil geven
aan andere zaken binnen de vereniging. Siska is het aanspreekpunt van de Wicom op donderdag, Niels is
het aanspreekpunt van de Wicom op zaterdag en zondag. Peter verzorgt de indeling en houd de standen
bij.
Eind 2018 is de Wicom toegetreden tot de commissie Seniorentennis. Het grote voordeel hiervan is dat
beide partijen elkaar organisatorisch kunnen versterken. De Wicom dankt de commissie Seniorentennis
voor het vertrouwen en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Financieel
De Wicom heeft zoals begroot een vast bedrag afgestaan aan De Mast. Daarnaast hebben de speelrondes
voor voldoende barinkomsten gegenereerd.
Algemeen
Alle commissie leden ondersteunen daar waar nodig is bij elkaars activiteiten.
Zeker bij de clubkampioenschappen is ondersteuning vanuit de commissie hard nodig.

Namens de gehele senioren commissie,
Antoon Warmoeskerken
Voorzitter commissie Seniorentennis
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NOTULEN ALV 2018
Notulen Algemene Leden Vergadering 26 maart 2018
16. Opening
Hans Gründemann 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.
17. Vaststellen agenda, er zijn geen ingekomen stukken.
18. Notulen jaarvergadering 27 maart 2017
Rob en Antje stonden niet als aanwezig gemeld, waren wel degelijk aanwezig, verder geen opmerkingen. De
notulen worden vastgesteld. Secretaris wordt bedankt.
19. Jaarverslagen van de commissies
De jaarverslagen hebben de laatste keer in de Zendmast gestaan, er zijn geen opmerkingen en ook deze worden
goedgekeurd.
20. Verslag van de kascommissie
Op 6 februari 2018 hebben de leden van de kascommissie (Simon van den Boom en Adrie Bakkers en Jack
Bernaards) van G.L.T.V. de Mast de financiële boeken en documenten over het financiële jaar 2017
gecontroleerd. Daarnaast heeft de kascommissie de voorgestelde verbeterpunten uit het verslag van de
kascommissie van maart 2017 geëvalueerd en heeft ze nieuwe verbetersuggesties opgesteld.
1. Controle van de boekhouding:
Onze penningmeester Jeroen Ronde heeft de gegevens overzichtelijk en consistent gerubriceerd. De
penningmeester heeft in het eerste jaar na overname het factuurstelsel ingevoerd en in het tweede jaar de
btw boekhouding geprofessionaliseerd. Daarbij zijn over voorgaande jaren correctie aangiften gedaan
waardoor extra geld is terugontvangen. Onze complimenten voor deze verbetering. De onderliggende
documenten zijn goed traceerbaar. De penningmeester van beheer was tijdens de controle niet aanwezig,
was ook niet uitgenodigd, zal volgend jaar zeker gebeuren. De getoonde financiële gegevens met de daarbij
behorende bankafschriften en rekeningen, werden steekproefsgewijs ingezien, daar waar nodig toegelicht en
in orde bevonden.
2. Evaluatie verbeterpunten verslag januari 2017
De volgende verbeterpunten uit het bovengenoemde verslag zijn afgewerkt.
1. Duidelijke omschrijvingen op declaraties
2. Uitbetalingen van vergoedingen niet langer plaats te laten vinden via de kas, maar via de
desbetreffende commissie en uiteindelijk via de bank.
3. De saldi die uitstaan bij de diverse commissies te minimaliseren.
4. Het risico van het banksaldo te spreiden.
5. Tijdens de kascontrole is een overzicht van de kasverschillen voorhanden.
6. Verder terugdringen van uitbetalingen uit kassa
3. De kascommissie stelt het volgende nieuwe (oude) verbeterpunt voor:
Aandacht voor de invulling van de bardienst. Afgelopen jaar is het vaak voorgekomen dat er geen
bardienstvrijwilliger aanwezig was maar de Masterij toch geopend was. Hoewel het overzicht kasverschillen
en de verhouding omzet / inkopen hier geen aanleiding voor geven is zelf voorziening en betaling niet
wenselijk. De nieuwe vorm van indeling bardiensten in 2018 geeft, gelet op januari en februari, een
verbetering te zien.
De kascommissie spreekt haar waardering uit naar de penningmeester
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 2017. Decharge wordt verleend.
21. Financiële toelichting verenigingsjaar 2017
Wijzigingen belangrijke mutaties 2016-2017
• Overstap van Essent naar Eon per 1-1-207, en overige besparingen op stroom, ca.
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•
•

€ 4000,00 gerealiseerd in 2017
Extra 2e spaarrekening t.b.v. deposito garantie stelsel i.v.m. risicospreiding en een hogere rente.
Overstap naar brouwer InBev, opbrengst € 6000,00

Exploitatieresultaat is ruim € 23.645 positief. Eigen Vermogen van De Mast neemt toe naar ruim € 215.000
Uitgaven zijn iets minder geweest dan begroot, bestuurskosten zijn hoger i.v.m. de bijdrage aan jubileum Wicom.
Penningmeester sluit af met te zeggen dat de Mast een financieel gezonde vereniging is, maar dat er zorgen
blijven rondom de ledenafname.
Vraag van Rob Knapen, de winst van de Masterij is behoorlijk, het lijkt erop dat de prijzen van de Mast steeds
verhoogd worden, dat gebeurt ook redelijk vaak door Brouwer, maar daarnaast zit er ook meer inhoud in de
glazen.
Peter van de Kerkhof: Moeten de verhogingen prijs Masterij goedgekeurd door leden in de ALV? Nee, hoogstens
door een mededeling, maar er moet een goede verhouding blijven tussen inkoop en verkoop. Verhogingen
kunnen door Beheer worden voorgesteld en worden bepaald in bestuur, geen toestemming nodig van en tijdens
de A.L.V.
Vraag Joop Hendricx: EON overstap 4 K waar komt dit bedrag vandaag is veel te hoog? Dat klopt dat is niet
alleen goedkopere energie maar hier zit ook 2500 euro in wat we via BTW teruggave van de afgelopen 5 jaar
hebben teruggevorderd.
Als ledenaantal blijft dalen conform de verwachting inkomsten, uitgaven ontstaat er fors tekort er in de begroting
een voorstel voor contributie verhoging, dit zal de na de pauze worden besproken.
22. Benoeming kascommissie
Adrie Bakkers is aftredend en wordt bedankt met een kleine attentie. Nieuw lid commissie wordt gevraagd, HanKees Geervliet meldt zich. Simon van den Boom zal volgend jaar als voorzitter optreden.
23. Bestuurssamenstelling/ benoeming nieuwe bestuursleden
Voorzitter geeft een korte toelichting hierover. Drie bestuursleden zullen hun taak neerleggen, Jeroen, Joeps en
Dirk.
Bas van der Donck zal het penningmeesterschap overnemen van Jeroen.
Elly van de Vijver zal het voorzitterschap van Beheer overnemen van Dirk van de Put.
Rooster van Aftreden:
Hans Gründemann
Voorzitter
2017
2020
Bas van der Donck
Penningmeester
2018
2021
Antoon Warmoeskerken Seniorentennis
2017
2020
Suzanne van den Boom
Relatiemanagement/secretaris 2017
2020
David Sprengers
Jeugdtennis
2016
2019
Elly van de Vijver Beheer & Onderhoud
2018
2021
Er is een vacature voor de functie secretaris of P&R. Suzanne zal dit, voorlopig, waarnemen tot een van beide
vacatures is ingevuld.
PAUZE
24. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken
25. Mededelingen Bestuur
25.1 Wicom toegevoegd aan seniorentennis - commissie
Op verzoek van Wicom, er is al synergie zichtbaar met hulp aan beide zijden.
25.2 Vacatures en gebrek aan vrijwilligers
- Steeds groter probleem
- We merken hier met zijn allen steeds meer van
Barbezetting
Ledenverloop
Baanonderhoud en –sluiting
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Urgente vacatures:
Bestuur (secretaris of relatiemanagement)
Ledencommissie (werving en behoud)
Baanfunctionaris
Bouwcommissie
De vereniging dat ben JIJ!
Rob Knapen merkt op dat we wellicht weer banen kunnen verhuren, is dat nog een optie? Dit ging via de
gemeente. Wellicht bedrijven benaderen om te verhuren, misschien weer eens onderzoeken, Rob biedt aan om
de administratie te willen bijhouden hiervoor. De vraag wordt gesteld of dit een landelijke trend is binnen de
tennisverenigingen in Nederland. Er is een rapport van de KNLTB, waarin de regio wordt vergeleken, afgelopen
2 jaar zaten we hoger dan de regio, op dit moment lopen we ongeveer gelijk met de gemiddelden. Bij de Helze
ook dezelfde teruggang. TV Mierlo loopt terug in jeugd, gaan veel naar vereniging Carolus in Helmond, daar is
zelfs een ledenstop, zitten in een nieuwe wijk. Er is gebrek aan een tennis topper in de landelijke competitie, dat
zou zeker schelen in ledenaantallen en nieuwe aanmeldingen. Er komt een vacaturebank met posters voor in de
Masterij en bij het afhangbord.
Ook zou de nieuwe vorm Padel een optie kunnen zijn, hier komen we later op terug. Dit zou ook een boost
kunnen geven. Kosten zijn behoorlijk, toch snel 40-60K per kooi, incl. bestrating. We gaan daar onderzoek naar
doen. Hiervoor moet ook de verlichting worden aangepast. Uit de leden enquête is gekomen dat er wel interesse
is bij de leden maar er zal nog meer gepromoot moeten worden binnen vereniging.
26. Rapportage werkgroep Toekomst van de Mast
Even een korte terugblik:
In extra ALV op 10-4-2017 toestemming van de vergadering voor:
fase 1: Kleedruimtes (blok 4)
in 2017
fase 2: conditionele toestemming voor: Masterij en veranda (blok 1)
in 2018
Keuken (blok 2)
in 2018
Horecaberging (blok 3)
in 2018
met stelposten zoals gepresenteerd, een totale investering van maximaal € 200.000, exclusief: versobering,
zelfwerkzaamheid, voordelen, subsidies
onderzoek naar de toekomst van de Mast loopt parallel aan de uitvoering van blok 1
uitvoering van blok 1, 2 en 3 alleen indien de conclusie van het onderzoek is dat het park op de huidige
locatie gehandhaafd blijft.
In het kort de werkwijze Werkgroep Toekomst van de Mast
1.
2.
3.
4.
5.

Bepalen belanghebbenden (stakeholders)
Verzamelen gegevens bij sportbond KNLTB
Leden onderzoek - bepalen werkgebieden
- enquête
- analyse en conclusies enquête
Overleg met T.C. de Helze
Onderzoek gemeente en politiek

Uitkomsten en rapportage
1. “Stakeholder” analyse (wie zijn de belangrijkste belanghebbenden):
Conclusie: Senior en junior leden en vrijwilligers zijn belangrijkste
belanghebbenden. Toegevoegd zijn de gemeente en de politiek
2. Verzamelen gegevens bij KNLTB:
Gegevens intern de Mast
KNLTB analyse van de Mast 2016-2017
Diversen bronnen van KNLTB en internet
3. Leden onderzoek
Werkgebieden
Algemeen, Accommodatie. Kantine, Activiteiten aanbod, Sfeer en cultuur
Samenstellen en uitvoeren enquête
Anoniem, online via Thesis software. Is naar 423 email adressen gestuurd
212 leden hebben enquête ingevuld (40% totale ledental)
Analyse en enkele conclusies enquête (2)

binnen de vereniging
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Meer dan 50% vindt de kleedruimten onvoldoende
Ruim 1/3 vindt vernieuwing van de Masterij gewenst
de helft van de respondenten wil meer activiteiten gericht op potentiële leden
3 belangrijkste redenen om lid te zijn:
recreatie tennis (164)
KNLTB competitie (84)
Wicom (64)
40% wil Padel proberen/spelen
4. Overleg met T.C. de Helze:
Voorzitter Sophie Bernoy en bestuurslid Rob Thissen, Afvaardiging Bestuur de Mast en werkgroep.
Samenvatting:
T.C. de Helze staat er hetzelfde voor met dezelfde problematiek, men blijft liever zelfstandig. Indien er druk
van buiten komt, dan zal men daarmee omgaan. Ook zij zien wel mogelijkheden voor samenwerking. Er is
geen budget of interesse voor Padel.
5. Onderzoek gemeentebeleid en politiek:
Tweetal informele gesprekken met Gerrit Kamminga (contactpersoon sportbeleid)
Lijsttrekkers/kandidaten politieke partijen en partijprogramma’s
Resultaat: Geen initiatief vanuit gemeente en/of (meerderheid) politiek omtrent
verplaatsen park
verwacht.
Conclusies werkgroep:
§ Er is geen ‘showstopper” t.a.v. fase 2 van de verbouwing geconstateerd
§ Er spelen geen externe factoren omtrent verplaatsen park of fusie
§ Ledenbehoud en –werving richten op spelers die geen competitie of toernooien spelen en op de
balans in leeftijdsopbouw
§ Kleedruimtes onvoldoende (is nu opgelost)
§ 40% vindt vernieuwing van Masterij gewenst, inclusief modernisering inrichting
§ 50% wil meer activiteiten gericht op potentiële leden
§ Relatief veel opmerkingen over modernisering van de vereniging en het tempo daarvan
§ Helft van de respondenten vindt dat de leden zich steeds meer als klant gedragen, er zijn
diversen suggesties om dit te veranderen
§ slechts 35% van de respondenten gebruikt de Clubbapp
§ Veel opmerkingen en suggesties
Tot slot
§ Publicatie van het onderzoek volgt nog in de Zendmast, volledige rapport op aanvraag te
verkrijgen
§ Werkgroep doet aanbevelingen aan bestuur, die daarmee aan de slag gaat
Er komt meer aandacht voor installatie Clubb app bij afhalen pasjes, wellicht met iemand van bestuur die
daarmee helpt.
Peter van de Kerkhof: hij mist bij de stakeholders sponsors, deze zijn niet meegenomen in de enquête, is een
bewuste keuze, hebben een ander perspectief.
Uitstroom leden is het grootste bij leden welke weinig binding hebben doordat ze alleen
competitie of Wicom spelen, dus hierin ledenbehoud van belang en bij

tennissen en geen

ledenwerving leden meer motiveren om

competitie of Wicom te spelen
27. Renovatie de mast
Ook hier even een terugblik na de ALV van 2017:
Verbouwing totaal, Realisatie in 3 fases
Fase 1: kleedkamers, douches
Fase 2: bar/kantine, serre, keuken, veranda, berging (en hal indien financieel haalbaar)
Fase 3: Overige ruimtes, toiletblok, gevels en kozijnen etc.
Er is een energiescan gedaan via een subsidieaanvraag bij de gemeente Geldrop- Mierlo. Subsidie toekenning:
Maximale subsidie € 15.000, - + € 1.500, - energiescan.
Toegekende subsidie € 14.753, - + € 1.500, - energiescan
Gesubsidieerde onderdelen:
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Ledverlichting, drukknopbediening douches, zonnepanelen (vallen buiten de
Realisatie uiterlijk 31 december 2018

bouwopdracht). Voorwaarden:

Er zijn 6 Marktpartijen benaderd, 3 binnen de Mast en 3 externe partijen, interne partijen geven aanvraag terug,
met 3 externe geen overeenstemming bereikt. Interne partij opnieuw benaderd, uitvoeringstermijn opgerekt en
uiteindelijk overeenstemming aanneemsom. Realisatie douches en kleedruimtes, totaal bedrag € 55.000, -, met
een prachtig resultaat
Fase 2: kantine, serre, Horecaberging fase 2 en entree en centrale hal (voorstel bouwcommissie)
aanbouw (serre en opslag opnemen in gebouw)
kantine zonder pilaren met maximaal zicht op banen
keuken en kantine met veranda met serre
kantine inrichting met behoud van sfeer
Bouwcommissieleden doen nog onderzoek naar:
nieuwe toiletgroep
nieuwe entree
muur tussen keuken en bijkeuken laten vervallen
lichtstraat in Masterij en veranda
behoud sfeer en gezelligheid in vergrootte kantine
situering bar in nieuwe kantine onderzoeken
terrasverruiming bij sponsorbord, beter uitzicht
wat gaat er zeker gebeuren ofwel wat krijgen we wel:
1. nieuwe buitengevel met optimale isolatie
2. kunststof kozijnen buitendeuren met HR++ glas
3. nieuwe tegelvloer
4. gestuukte binnenmuren
5. nieuwe dakbedekking met isolatie
Wat krijgen we niet:
Nieuw verwarmingsradiatoren en of vloerverwarming, een geheel nieuwe dakopbouw.
Buiten de bouwopdracht: nieuwe of barrenovatie. nieuwe kantine inrichting, zoals meubilair, en zonnepanelen
Keuken:
Wat gaan we aanpakken:
samenvoeging keuken en bijkeuken, verwijderen opslag drankkoeling, nieuw kook- en bakgedeelte,
systeemplafond met LED verlichting
Wat krijgen we NIET:
doorgeefluik naar kantine, uitstortgootsteen in de bijkeuken
Horecaberging:
Wat gaan we aanpakken:
een glad afgewerkte betonnen afdekvloer, een nieuw geïsoleerd dak, plafondafwerking
systeemplafond), enkele brede houten buitendeur zonder glas, een

(multiplex plaat of

vorstvrije ruimte (onverwarmd), een

uitstortgootsteen
Wat krijgen we NIET:
wand- en vloerafwerking, een nieuw deur van bijkeuken naar bergruimte en CV ruimte
nieuwe rekken of opslagkasten, plafondafwerking
Hal/Entree:
Wat gaan we aanpakken:
ruimere hal/entree, douches en kleedruimtes zijn inpandig bereikbaar, inbraak werende toegang naar kantine,
nieuwe tegelvloer, systeemplafond standaardniveau, verbeterde verlichting, aangepaste buitentrap
Dit allemaal onder voorbehoud budgetruimte
Toegekende Rijkssubsidie € 7972, - (bedrag is reeds uitgekeerd) voor:
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Ledverlichting, HR++ glas + kozijnen. Dak- wand en vloerisolatie
Voorwaarden
- Realisatie uiterlijk 31 december 2018
- Uitvoering door aannemer die offerte heeft uitgebracht
- Wijzigingen t.o.v. aanvraag kan ten koste gaan gehele subsidie
Toegekende Gemeentesubsidie € 2.004, Voor: - Arbeid HR++ glas + kozijnen
Voorwaarde: Realisatie uiterlijk 31 december 2018
Beschikbaar budget bestuur 200K minus reeds uitgegeven kosten kleedruimtes 55K, beschikbaar 2e fase 145K,
extra budget door kostenstijging 10% = 4,5 K en beide subsidies € € 2004,00 (gemeente) en € 7972,00
(overheid), totaal afgerond beschikbaar 169,5 K
Dit bedrag is inclusief entree + hal (budget afhankelijk) exclusief inrichting kantine e.d.
Stelposten:
inrichting kantine
€ 10.000,00
interieuradvies
€ 2.500,00
voorzieningen tijdens bouw
€ 1.500,00
onvoorzien
€ 2.700,00
Totaal inclusief BTW
€
16.700,00
Extern advies:
60 panelen in verband met hoge piekaansluiting en salderen van terug geleverde energie.
Investering (materialen + arbeid): € 19.000, - (50% subsidiabel). Terugverdientijd 6 jaar.
Fase 3 is voorlopig nog toekomstmuziek, betreft afronding waaronder verplaatsten toiletblokken, renovatie
bestuurskamer, kunststof kozijnen, isoleren spouwmuren, behandelen gevels met afstemming nieuw metselwerk,
centrale hal
De bouwcommissie staat in de startblokken, deel voorbereidende werkzaamheden zijn al verricht i.v.m. aanvraag
Rijks- en Gemeentesubsidie. Voorstel aanvang uitvoering 2e fase half juni, na het open toernooi
Uitvoering gereed uiterlijk 31 december 2018 i.v.m. behoud Rijks en gemeentesubsidie
Verwachte uitvoeringsduur 3 – 4 maanden
Bestuur ziet met vertrouwen tegemoet naar fase 2 ook n.a.v. uitkomsten werkgroep en bouwcommissie, dus we
bestuur stelt vast dat we verder kunnen met de verbouwing van de Masterij. Zonnepanelen staan hier los van en
de nieuwe penningmeester mag hier nog kritisch naar kijken v.w.b. financiering.
Verzoek aan ALV om hierop te reageren Henk Elsenaar vraagt waarom fase 3 (verzetten deur) en verder update
andere stuk Masterij later gebeurt en niet gelijk, het wordt ook duurder, kunnen we beslissen om een gedeelte
fase vast meenemen, wellicht kunnen we daar ook weer subsidie voor vragen, weer extra kosten voor extra
verwarming en vloeren, prijzen blijven stijgen? Bestuur en bouwcommissie snappen de beweegredenen maar het
moet ook wel behapbaar blijven en betaalbaar. Daarnaast moeten de kleedkamers bereikbaar blijven ook bij
verzetten van entrée. We kunnen aan de slag nu er verder geen vragen zijn.
28. Begroting 2018
Begroting wordt besproken, door een blijvend teruglopend ledenaantal en ( door de verbouwing) hogere
afschrijvingskosten hebben de exploitatiekosten van het park een kannibaliserend effect op de totale winst. Waar
we op de overige onderdelen een winst maken van 24k, wordt er 8k verlies geleden op het park. Een contributie
verhoging per 01.04.2019 van € 10, - (voor alleen de seniorenleden) is wenselijk om de liquide middelen op peil
te houden c.q. te laten groeien, die nodig zijn voor huidige en toekomstige investeringen. Contributie voor de
junioren blijft gelijk en zal dus niet verhoogd worden.
Optimale financiering verbouwing fase 2, wordt nog bekeken voor hoe het beste de verbouwing te financieren,
zal penningmeester nog onderzoeken. Henk stelt nog vraag over contributie verhoging staat deze in verhouding
met de stijging van de consumptieprijzen Masterij, dat staat er los van. Contributieverhoging wordt door de ALV
goedgekeurd.
29. Rondvraag
Gertia Bloemen: de netten op de banen zijn nog altijd dramatisch, is afgelopen week door de gemeente bekeken,
de gemeente vervangt geen net voor 2 kleine gaatjes, blijft een probleem. Bestuur maakt nieuwe inventarisatie
en gaan dit met contactpersoon bespreken.
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Gertia Bloemen: kan er TV geen informatiekanaal komen, ook bij het inhangbord? Informatie daar publiceren,
heeft vast meer impact, narrowcasting kan via Clubb app, gaat bestuur onderzoeken en kijken wat de
mogelijkheden zijn.
Walter Hermsen: vorig jaar ook gevraagd naar de mogelijkheden tot pinnen in het clubhuis, er is een
demonstratie Credit Sportif geweest, kosten zijn behoorlijk, maar wordt nog bij beheer onderzocht, voorstel volgt
nog.
Om 22.30 sluit Hans de vergadering.

Notulist: Joeps van Steen

Aanwezig: Yolanda Gründemann, Hans Verhoeven, Niels Westhoff, Niek Gorris, Peter van de Kerkhof, Hans
Schoots, Ludo Hansen, Joeps van Steen, Adrie Bakkers, Peter Ederveen, Joop Hendrikx, Jeroen Ronde, Dirk
van de Put, David Sprengers, Hans Gründemann, Han Kees Geervliet, Gertia Bloemen, Bas van der Donck, Rob
Knapen, Brigitte de Poorter, Ludovic Staals, Walter Hermsen, Antoon warmoeskerken, Henk Elsenaar, Anette
Elsenaar.
Wel aanwezig maar niet op presentielijst: Jack Bernaards,
Afwezig m.k.: Bert en Tineke Hey, Ingrid Samuels, Elly van de Vijver, Yvonne Boin, Manou Pennaertz, Suzanne
van den Boom, Hennie Doreleijers, Henk van Hek, Ad Sleutjens, Erwin Peddemors.
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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
Junior/senior toernooi en opening Masterij

Noteer 30 maart alvast in je agenda, het jaarlijkse junior/senior toernooi wordt dan gehouden met daarna
de feestelijke opening van de Masterij.
Nadere informatie volgt zo snel mogelijk, dus houd facebook en de mail in de gaten!!!

Data competitie

De competitie indeling wordt zo snel mogelijk gedeeld wanneer deze bekend is bij de Jeugdcommissie.
De speeldata zijn wel al bekend, namelijk:
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Training

Vanaf 1 april 2019 (zomertraining) worden alle tennistrainingen voor de junioren van GLTV de Mast door
de B-gelicenseerde tennistrainer Arthur Baan gegeven.
Junior tennistrainingen worden van maandag tot en met donderdag van 15.00 – 18.00 uur gegeven.
We proberen zoveel mogelijk te streven naar lesgroepen van 6 personen (meer groepen van gelijk niveau
en meer persoonlijke aandacht).
De kosten voor 18 lessen van 60 minuten bedragen ¤ 150,00 p.p. voor zowel de zomer- als wintertraining.
Toernooien

Op tenniskids.toernooi.nl vind je alle toernooien in de omgeving voor de jongste jeugd, oa:
Rood-oranje Event TC de Helze
Woensdag 27 maart 2019
Oranje 1, Oranje 2, Rood 1 en Rood 2
Veldhovense Rood-Oranje Masters 2019
Zaterdag 15 juni 2019
Oranje 1, Oranje 2, Rood 1 en Rood 2
Rood-Oranje-Groen toernooi TC Weert
Zaterdag 29 juni 2019
Groen 1, Groen 2, Oranje 1, Oranje 2, Rood 1 en Rood 2
Tegenbosch Open Jeugd
Zondag 10 maart 2019
Rood enkel, Oranje dubbel, Geel t/m14 dubbel, Geel t/m 17 dubbel
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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

2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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
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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

