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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
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Hans Gründemann
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David Sprengers
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Bert Heij
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Baanfunctionaris
Peter Ederveen
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Bardienstregeling
Antje Werkhoven/Ingrid Samuels
bdplanningmast@gmail.com
Ledenadministratie Manou Pennaertz
040-7600016 leden@de-mast.nl
Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop
Ledencommissie
Peter van de Kerkhof
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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VAN HET BESTUUR
Beste Mastleden,
Afgelopen december ben ik toegetreden tot het bestuur van De Mast. Mijn naam is Niels Westhoff, al
jaren lid van De Mast en de meesten van jullie kennen mij al, van onder andere de Wicom. Ik kijk er erg
naar uit om de komende tijd mijn bijdrage te leveren binnen het bestuur. Daarnaast blijf ik ook actief
binnen de commissie Seniorentennis en de Wicom.
We zijn het nieuwe jaar op De Mast als vanouds goed begonnen. Op zondagmiddag 6 januari hebben we
tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Masterij met zijn allen geproost op een nieuw, gezond en sportief
2019. De nieuwjaarsreceptie, die tegelijk viel met de Wicom, was als vanouds gezellig waar vele
Mastleden bij aanwezig waren. Naast de Wicom was dit de eerste officiële gelegenheid in onze
vernieuwde Masterij.
De nieuwjaarsreceptie was één van de vele activiteitendie dit jaar in onze vernieuwde Masterij gaat
plaatsvinden. Na een periode van verbouwing is ons paviljoen zo goed als af. De komende periode wordt
er de laatste hand verricht aan de afwerking. Zo wordt de vloer nog aangepakt en wordt er eind februari
nieuw meubilair geplaatst.
Natuurlijk hoort er bij een nieuwe Masterij ook een feestelijke opening. Noteer aanstaande zaterdag 30
maart alvast in je agenda, op deze dag wordt De Masterij feestelijk geopend. Deze feestelijke opening valt
samen met het jaarlijkse Wicomfeest. Deze dag begint ’s middags al met een aantal (sportieve)
activiteiten. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging voor deze dag. We hopen natuurlijk dat jullie hier
allemaal bij aanwezig zijn zodat we met zijn allen kunnen proosten op het mooie resultaat.
We zijn het jaar ook begonnen met een nieuwe hoofdsponsor. Met trots kunnen we jullie melden dat
Planet of Tennis de nieuwe hoofdsponsor van De Mast is. Naast de fysieke winkel aan de Zeelsterstraat 32
in Eindhoven hebben zij ook een webshop (planetoftennis.nl). Het bedrijf is opgericht door twee jonge
mensen met een passie voor tennis en ondernemen. We zijn blij ze als hoofdsponsor te mogen
verwelkomen bij De Mast.
Middels deze weg wil ik jullie allen een gezond, sportief en gezellig 2019 wensen. Tot op De Mast!
Niels Westhoff
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VAN HET BEHEER
2019.....HET JAAR VAN....
Alle mooie dingen die op jullie pad gaan komen!
En dan maar te beginnen met onze Masterij. "Goed werk heeft tijd nodig". " Het duurt even, maar dan
heb je ook wat"... hoor ik ook wel eens. Dat geldt hier ook. Er moeten nog steeds wat puntjes op de ï
gezet worden, maar uiteindelijk gaan we hier met zijn allen hele mooie jaren in doorbrengen.
En daar zijn we al mee begonnen met de nieuwjaarsborrel. Een gezellige dag met gezellige mensen. Een
hapje en een drankje ontbraken er niet aan. Ieder bedankt voor zijn of haar inzet.
Wij hopen ook, nu we deze mooie Masterij hebben, dat we met zijn allen de schouders eronder gaan
zetten om hier weer vele gezellige uurtjes in te kunnen doorbrengen. En dat kan alleen als er vrijwilligers
bereid zijn om bardienst te draaien. Dit is op een laag pitje komen te staan. Er is een plan ontwikkeld voor
een andere opzet. Dit wordt voorgesteld in de jaarvergadering. Maar wij hopen op eenieders inzet.
Nieuw is dat je tegenwoordig kunt pinnen. In principe kan je met minder geld op zak gaan tennissen,
maar, als jullie ook nog op het fooienfeest willen komen, vergeet dan niet af en toe een fooitje weg te
geven. Anders valt er weer een leuk feestje weg.
Inzet van vrijwilligers is niet weg te denken binnen een vereniging. Die zijn er wel hoor... en daar zijn wij
ook heel blij en dankbaar voor. Maar het zou oh zo mooi zijn als we een team hadden die de gezellige
toernooitjes 1x per kwartaal kunnen organiseren. Denk er maar eens over na of jij iemand weet. En we
zijn natuurlijk al SUPER BLIJ met degene die nu al bezig zijn met een toernooitje te regelen.
Verder zien wij graag nog iemand aansluiten in ons gezellige team van het Beheer. Iemand die inzet wil
tonen in het wel en wee van de Masterij. Henk zou zich graag bezig willen houden met de bardiensten,
zodat de taak van de penningmeester bij iemand anders komt te liggen. Neem contact op als je denkt dat
dit iets voor jou is. Niet speciaal om het penningmeesterschap over te nemen, maar om met ons mee te
denken hoe we de Mast nog beter kunnen laten draaien.
We zijn en blijven positief en hopen op een zéér geslaagd en sportief 2019.
Namens het Beheer,
Anette Elsenaar

6

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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WIFI

Instructies voor het aanmelden op het WiFi-netwerk:

Met dank aan VM1 B.V. is in onze paviljoen een gratis WiFi-signaal beschikbaar. Zie voor de inlogcode de
advertentie elders in de Zendmast en het bordje in het paviljoen. Voor het gebruik van het WiFi Internet
op het tennispark van GLTV De Mast gelden de onderstaande voorwaarden. Lees deze a.u.b. aandachtig
door.
Gebruikersovereenkomst

Het is de gebruiker niet toegestaan om zichzelf en/of anderen middels de beschikbaar gestelde WiFi
verbinding toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie welke niet
bedoeld zijn voor openbaar gebruik. Ook zal de gebruiker het WiFi netwerk niet gebruiken om spam,
virussen en illegale software te verspreiden en/of het WiFi netwerk te gebruiken voor zaken welke
volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Bij overtreding van voorgenoemde regels behouden wij
ons het recht voor om het gebruikersaccount te beëindigen en zullen wij wettelijke overtredingen melden
aan de juiste instanties.
Voor wat betreft het gebruik van de beschikbaar gestelde bandbreedte geldt een zogenaamd fair-use
policy. Het binnenhalen en versturen van grote bestanden zoals films en CD-image bestanden is niet
toegestaan.
GLTV De Mast behoudt zich het recht om op basis van het gebruik en eventueel misbruik de bandbreedte
te beperken, filters toe te passen, zogenaamde peer-to-peer verbindingen te blokkeren en
gebruikersaccounts (tijdelijk) van het netwerk af te sluiten. Indien specifieke websites een grote belasting
vormen voor het netwerk, kunnen deze (tijdelijk) worden geblokkeerd. Degelijke maatregelen dienen het
belang van alle aangesloten gebruikers.
GLTV De Mast zet zich in om een kwalitatief zo goed mogelijke verbinding te bieden met een minimale
verstoring en minimale beperkingen. Storingen en/of opgelegde beperkingen op het netwerk geven geen
enkel recht op enig verhaal. Voorts kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm
van schade dan wel gevolgschade door het gebruik van het WiFi netwerk dan wel door het ontbreken of
beperkt zijn van het WiFi signaal.
Het Bestuur van GLTV De Mast.
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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 2018

Het idee was eigenlijk dit jaar best impulsief om nog iets leuks te organiseren net voor de kerst. De
jeugdcommissie heeft dit samen met Arthur georganiseerd. De bedoeling was dat verschillende leeftijden
met elkaar moesten overleggen om te kijken wat de beste speler was, in een bepaalde situatie. In een
team zaten verschillende kinderen van verschillende leeftijden, die met en tegen elkaar konden spelen.
Elk team kreeg een naam van een bekende
tennisser of tennisster, zo waren de teams,
Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams en
onze eigen Kiki Bertens.
In totaal deden er 22 kinderen mee. Het was erg
gezellig, een beetje nat af en toe, maar was het
zeker niet minder gezellig door. In de pauze
kregen de kinderen allemaal een lekker kopje
soep, en daarna nog lekker pannenkoeken met
stroop en poedersuiker.

Uiteindelijk heeft team Nadal gewonnen! Het
concept was zo’n succes dat we het volgend
jaar weer zeker gaan doen.
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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
Zaterdag 2 februari
Zondag 3 februari
Donderdag 7 februari
Zaterdag 9 februari
Zondag 10 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag 1 maart
Zaterdag 2 maart
Zondag 3 maart
Maandag 4 maart
Dinsdag 5 maart
Maandag 11 maart
Donderdag 14 maart
Zaterdag 16 maart

WICOM
WICOM
WICOM
WICOM
WICOM
Bestuursvergadering
Carnavalstennis jeugd
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Masterij gesloten
Carnaval
Masterij gesloten
Bestuursvergadering
WICOM
Commissievergadering
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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

