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VAN HET BESTUUR
Beste tennisliefhebbers,
De mooie warme zomer is voorbij. Zoals iedereen heeft kunnen zien is de verbouwing van de Masterij in
de vakantieperiode doorgegaan.
De buitenkant is al erg ver gevorderd en er wordt nu verder gegaan met de binnenkant.
Tijdens de verbouwing van de binnenkant zullen we allemaal moeten improviseren om toch gebruik te
kunnen maken van de faciliteiten.
Het kan zijn dat in een bepaalde periode de douches slecht of niet bereikbaar zijn. Dat kan lastig zijn maar
helaas kan het niet anders.
De Masterij zal een aantal weken niet functioneel zijn en dan wordt er uitgeweken naar buiten en/of de
bestuurskamer. De competitie zal er zeker last van hebben.
Het eindresultaat wordt heel mooi en we vragen iedereen begrip voor deze tijdelijke situatie.
Voor alle competitiespelers, WICOM teams en recreanten, veel succes en plezier! Let op in de weekenden,
het kan zijn dat alle banen benodigd zijn voor de competitie en WICOM als deze gelijk spelen.
Met sportieve groet,
David Sprengers
Jeugdtennis
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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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ERELEDEN
Bestuursreglement Ereleden

Binnen onze vereniging zijn er vrijwilligers die een opmerkelijke bijdrage leveren of hebben geleverd aan
het functioneren van De Mast. Mensen met een tomeloze energie voor het besturen, het organiseren en
meewerken aan activiteiten en dit koppelen aan verbeteringen in de vereniging.
Het erelidmaatschap is een eerbetoon aan een persoon en is voorbehouden aan diegenen die zich
gedurende langere periode een significante bijdrage aan GLTV De Mast hebben geleverd en zo mogelijk
blijven leveren. Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief
karakter.
Voor het benoemen van Ereleden heeft het bestuur het volgende reglement vastgesteld.
De procedure voor de benoeming van een Erelid is:
Een voordracht voor een onderscheiding kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht
geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de voorzitter van GLTV De Mast en moet zijn voorzien van
duidelijke en objectieve argumenten.
Aanvragen of voorstellen tot benoeming van een erelid dienen minimaal zes weken voor aanvang van de
algemene ledenvergadering schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur.
Na ontvangst van de voordracht wordt door het bestuur een ad-hoc Comité van Voordracht (CvV) ingesteld
welke de voorgedragen persoon toetst aan de criteria. De voorzitter maakt de namen van de voordrager
en van de kandidaat uitsluitend bekend aan het CvV.
Bij een negatief advies van het CvV wordt de voordracht afgewezen en de voorzitter van GLTV De Mast
meldt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de voordrager.
Bij positieve inschatting draagt het Comité van Voordracht de kandidaat voor bij het Bestuur van GLTV De
Mast.
Het Bestuur neemt een finaal besluit over de kandidatuur. Hierbij wordt vooral bekeken of er andere
redenen dan de criteria zijn om de kandidatuur af te wijzen. Het besluit wordt vermeld in de notulen van
de bestuursvergadering. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht, wordt het bestuursvoorstel
op de eerstvolgende algemene vergadering aan de leden voorgelegd.
Als de algemene vergadering het voorstel bekrachtigd met ten minste 2/3 deel van de geldige
uitgebrachte stemmen, wordt de voordracht aangenomen.
Het nieuw benoemde Erelid krijgt een vermelding op het plateau in de Masterij en een bos bloemen.

Comité van Voordracht:

Het (ad-hoc) Comité van Voordracht bestaat uit drie leden van GLTV De Mast die ieder minimaal 5 jaar lid
zijn van de vereniging.
Het Bestuur benoemt de leden van het CvV.
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Toetsingscriteria:

De toetsingscriteria zijn niet bindend maar kunnen worden gezien als richtlijn bij het beoordelen van een
voordracht door het CvV. Er kunnen dus voordrachten worden gedaan waarbij wordt afgeweken van de
gestelde toetsingscriteria en regels, mits die afwijkingen met goede argumenten zijn onderbouwd.
Is lid minimaal 20 jaar lid (geweest) van GLTV De Mast
De kandidaat heeft over een langere periode (minstens 15 jaar) onbezoldigd een significante bijdrage
geleverd aan de vereniging in het bestuur, commissies of anderszins.
De kandidaat wordt breed gezien als een symbool en heeft een voorbeeldfunctie binnen GLTV De Mast.
De kandidaat hoeft niet noodzakelijkerwijs lid te zijn van De Mast ten tijde van de voordracht.
Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen. Het is wel mogelijk dat in een algemene
vergadering bij bijvoorbeeld agendapunt: “benoeming bestuursleden” een bestuurslid aftreedt en
vervolgens bij een later agendapunt wordt voorgedragen als Erelid.
Overige bepalingen:

Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter.
Het erelid is vanaf het kalenderjaar volgend op de toekenning gratis lid van de vereniging tot opzegging,
vervallen of intrekking (ere-)lidmaatschap.
Het erelidmaatschap kan enkel ingetrokken worden onder dezelfde statutaire bepalingen als die gelden
voor intrekking van het lidmaatschap van de vereniging.
Dit reglement ereleden is vastgesteld op 9 oktober 2018
Omdat het een bestuursreglement betreft kan het op ieder moment door het bestuur in een
bestuursvergadering worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden opgenomen in de notulen van de
bestuursvergadering. Tijdens een lopende procedure voor de nominatie van een Erelid worden geen
wijzigingen aangebracht.
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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
Jeugdkamp

31 augustus was het weer zover…. Het 2 daagse jeugdkamp.
Op vrijdagavond kwamen alle deelnemers om hun slaapspullen klaar te leggen en natuurlijk om te
tennissen. Klein en groot ging lekker door elkaar onder de leiding van Arthur Baan.
Nadat iedereen uitgespeeld was en de laatste senioren klaar waren met tennissen, was het tijd voor het
avond spel, zoek de schat. 2 teams, blauw en geel, werden gevormd en zo gingen ze bewapend met een
zaklamp op zoek naar de aanwijzingen in het tennispark. Welke team zou als eerste de code van de kluis
hebben om zo hun schat te bemachtigen. Na een hoop gezoek en gelach kwam team blauw het eerste
met de code. Alleen het vinden van de kluis was toch nog wel moeilijk, zeker als deze voor je neus op de
grond ligt. De schat was snel opgegeten en het tweede team was ook klaar en had al snel de schat
bemachtigd.
Na een koude nacht in de tenten met weinig slaap hebben we met zijn
allen lekker ontbeten.
Rond 9:30 ging de stoet naar Toverland. Van klein tot groot heeft zich
goed geamuseerd in de attracties. Ook voor de kinderen was het toch
een vermoeiende dag, even bijtanken op de terugweg was soms nodig. Uiteindelijk was iedereen weer
rond 17:00 terug op de Mast om nog snel te eten en op te ruimen, voordat de ouders de kinderen
kwamen ophalen.
Alle kinderen bedankt voor de leuke dagen en het meedoen aan alle activiteiten. Volgend jaar is er weer
een kamp.
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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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Inleverdata kopij 2018

AED-voorlichtingsavond geslaagd.
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Inleveren kopij

Nummer

Inleveren

Verschijning

8

1/10/18

20/10/18

9

29/10/18

17/11/18

10

26/11/18

15/12/18

Agenda
Vrijdag 21 september

Najaarscompetitie

Zondag 23 september

Najaarscompetitie

Donderdag 27 september

Najaarscompetitie

Vrijdag 28 september

Najaarscompetitie

Zondag 30 september

Najaarscompetitie

Donderdag 4 oktober

Najaarscompetitie

Vrijdag 5 oktober

Najaarscompetitie

Zaterdag 6 oktober

WICOM

Zondag 7 oktober

Najaarscompetitie Jeugd
WICOM

Maandag 8 oktober

Instructieavond bardienstvrijwilligers

Dinsdag 9 oktober

Bestuursvergadering

Donderdag 11 oktober

Najaarscompetitie
WICOM

Vrijdag 12 oktober

Najaarscompetitie

Zaterdag 13 oktober

WICOM
Herfstvakantie t/m 21 oktober

Zondag 14 oktober

WICOM

Donderdag 18 oktober

Najaarscompetitie

Vrijdag 19 oktober

Najaarscompetitie

Zondag 21 oktober

Najaarscompetitie Jeugd

Donderdag 25 oktober

Najaarscompetitie

Vrijdag 26 oktober

Najaarscompetitie

Zaterdag 27 oktober

Commissieavond

Zondag 28 oktober

Najaarscompetitie Jeugd

Donderdag 1 november

WICOM

Zaterdag 3 november

WICOM

Zondag 4 november

WICOM

Maandag 5 november

Bestuursvergadering

Dinsdag 6 november

Jaarkalender input
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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.
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.
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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

