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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
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06-13813379 arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl
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VAN HET BESTUUR
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het Bourgondisch Open vol aan de gang, de eerste dagen is de
zon goed aanwezig geweest. Buienradar geeft aan dat tot en met het finale weekend de zon blijft
schijnen maar dat tijdens de doordeweekse dagen de temperatuur iets afneemt. Ikzelf was het
openingsweekend bij Samenloop voor Hoop en zelfs daar hoorde ik dat de spelers en toeschouwers goed
verwend werden door de organisatie. Hierbij petje af voor de organisatie en op naar de volgende 40 jaar.
De voorjaarscompetitie heeft zijn einde bereikt en dat heeft onze vereniging bij de senioren maar liefst 6
kampioenteams opgeleverd. De kampioenen worden gehuldigd bij de volgende Clubkampioenschappen in
2019. Wanneer deze gehouden worden, is nog niet helemaal duidelijk.
Een aantal netten zijn vervangen voor de start van het Bourgondisch Open, in een aantal netten bleek een
productie fout te zitten.
De huidige lopende zomeractie heeft ca. 40 tijdelijke leden opgeleverd. Weer een mooi resultaat, hopelijk
kunnen we weer een aantal tijdelijke abonnementen omzetten naar definitieve abonnementen.
De oplettende leden onder ons hebben gezien dat het wegbewijzeringsbord aan het begin van ons park is
opgeknapt en van frisse kleuren is voorzien. Hierbij wil het bestuur Bob van Zaanen bedanken voor deze
actie.
Tennisvereniging De Helze heeft van 14 tot 22 juli hun jaarlijks Open Toernooi. Zij hebben gevraagd om in
deze periode bij slecht weer of andere calamiteiten gebruik te mogen maken van onze banen. Het
Bestuur heeft hierin hun goedkeuring gegeven met een maximum van 4 banen c.q. 2 kooien (baan
9/10/11/12). Het kan dus zijn dat in deze periode jullie medewerking hierin wordt gevraagd.
Na het Bourgondisch Open zal gestart worden met de grote verbouwing van ons clubhuis. Hierdoor zal de
kantine maar gedeeltelijk geopend zijn. Indien de kantine door de verbouwing gesloten is zal de
bestuurskamer als tijdelijke bar functioneren. Fris en bier zal in flesjes verkocht worden, ook zal er koffie
en thee te verkrijgen zijn. Indien de verbouwing niet gereed is voor de najaarscompetitie, zal er gekeken
worden naar een tijdelijke oplossing om onze gasten te kunnen ontvangen.
Het Bestuur is nog steeds opzoek naar versterking. Wie helpt ons? Schroom niet om een van de
bestuursleden aan te spreken voor meer informatie.
Het Bestuur wil via deze weg alle leden een fijne en zonnige vakantie wensen.
Namens het bestuur,
Antoon Warmoeskerken
Voorzitter Seniorentennis
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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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BEHEER EN ONDERHOUD
Deze keer heb ik, Hans Schoots, de eer om een stukje te schrijven voor de Zendmast.
Zoals jullie in de vorige Zendmast hebben kunnen lezen ben ik verantwoordelijk voor o.a. de inkoop. Hier
wil ik wat meer over vertellen.
Wij krijgen van verschillende bedrijven onze spullen aangeleverd.
Vorig jaar zijn we over gegaan van Bavaria naar Inbev en Coca-Cola. Je hebt toen gemerkt dat er een heel
nieuw assortiment is gekomen. De bieren en de frisdranken komen dus van Inbev. Wijnen en sterke drank
komen van de Bottelarij uit Mierlo. De eigenaar Marcel Schepers is ook sponsor bij de MastDe koffie en de
artikelen die daarbij horen komen van Douwe Egberts.
Ongeveer twee wekelijks gaan we dan ook nog naar de Sligro om chips, nootjes, schoonmaakmiddelen,
servetten e.d. te kopen. En als de thee of iets anders in de aanbieding is gaan we ook nog naar de
supermarkt.
Ik wil ook iets over ons assortiment vertellen.
Sinds Inbev hebben we 4 bieren op de tap, te weten Hertog Jan, Jupiler, Hoegaarden en Hertog Jan
weissner. Deze 4 bieren verkopen allemaal heel goed. Ook in flesjes hebben we een breed assortiment:
o.a. Hertog Jan Bastaard (een radler). Hertog Jan in de fles, Rosé bier, Leffe Blond en Trappist.
De laatste tijd hebben we gemerkt dat er weer veel vraag is naar 0% biertjes en hebben we Jupiler 0% en
Hoegaarden Radler 0% ingekocht.
Ook moet je af en toe een artikel saneren omdat deze te weinig verkoopt. Laatst hebben we daarom
Sprite gesaneerd.
Elke dag zorg ik dat de lege flesjes worden opgeruimd en dat alles weer wordt aangevuld.
Op het moment dat ik dit schrijf begint bijna de 2e fase van de verbouwing. Maandag 18 juni is er
begonnen met de sloop van de serre en de opslag achter de keuken. Tijdens deze periode kun je wat
overlast ondervinden. Zo kan het zijn dat we wat spullen in de kantine kwijt moeten. We proberen dit tot
het minimale te beperken. We hopen ook zo lang mogelijk gewoon koffie en bier te kunnen geven.
Maar op het moment dat de kantine onder handen wordt genomen, gaan we noodvoorzieningen maken.
Bier zal dan waarschijnlijk alleen in een flesje te krijgen zijn.
Maar even wat overlast en dan weer een heel mooi gebouw waar we weer een tijdje mee vooruit kunnen
Groet en zie jullie in de Masterij
Hans Schoots
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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
Competitie

De voorjaarscompetitie is afgelopen.
Een aantal teams waren bewust hoger ingeschreven, zodat de wedstrijden moeilijker waren. Alle teams
hebben goed gepresteerd, maar helaas dit voorjaar geen kampioenen.
De inschrijving voor het najaar is gedaan en we hebben weer veel teams.
Mooi om te zien dat de teams bij elkaar blijven en ook in het najaar spelen. Waarbij we zelfs een kleine
groei zien in het aantal teams dat we hebben, heel goed!
Van iedereen een knappe prestatie en in het najaar gaan we er weer fris tegenaan.
Zomervakantie

De zomervakantie begint al weer bijna. Voor iedereen een fijne vakantie en voor de “die hards” die nog
toernooien spelen, veel succes en laat ons weten hoe het gaat. Stuur een foto of een berichtje naar de
jeugdcommissie.
Jeugdkamp

Noteer alvast de datum voor het jeugdkamp:
31 augustus en 1 september 2018
Het programma volgt en je kunt je al inschrijven door een mail te sturen naar de jeugdcommissie jeugdtennis@de-mast.nl
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TE KOOP

Half juni start de 2e fase van de verbouwing van het paviljoen.
De bouwcommissie biedt de onderstaande elementen te koop aan.
Belangstelling kan tot 30 juni worden aangemeld via het emailadres van de
bouwcommissie: bouwcommissie: bouwcommissie@de-mast.nl
De overige vrijkomende materialen zijn aan de aannemer en zijn eventueel via de
aannemer te verkrijgen. Informatie via Henry Groenen, zie ledenlijst.
Alle elementen worden na de sloop in depot aangeboden.
Na 30 juni worden de niet verkochte elementen alsnog te koop aangeboden via
Marktplaats.
1. Schuifpui met dubbel glas (van serre naar overdekt terras):

¤ 175,-

2. Enkele hardhouten buitendeur met dubbel glas inclusief hang- en sluitwerk (van serre naar terras
60,zuidzijde):

3. Dubbele buitendeur met veiligheidsglas inclusief hang en sluitwerk
150,(van Masterij naar veranda):
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4. Dubbele buitendeur met veiligheidsglas inclusief hang en sluitwerk
150,(hoofdingang paviljoen):

5. Enkele houten buitendeur met 2 panelen met veiligheidsglas inclusief hang en sluitwerk
60,(toegang tot hal douche- en kleedruimtes):
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6. Schutting bestaande uit geïmpregneerde houten panelen, betonpalen en
150,betonnen tussenschotten (lengte ca. 10 m.):

7. Houten geïmpregneerde poort inclusief zijpaneel en hang en sluitwerk
35,Zonder eindpaal:
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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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TE KOOP
Parasols te koop
Vorig jaar zijn wij over gegaan naar een andere brouwer.
Daarom zijn de grote parasols van Bavaria overbodig geworden en gaan we ze verkopen.
Ze kosten ¤ 100,00 per stuk (let op: er zitten enkele kleine gaatjes in)
Heb je belangstelling voor een parasol, meld dit dan aan bij het Beheer via beheer@de-mast.nl
We hebben 3 parasols te koop, komen er meer aanmeldingen dan wordt er geloot!
Beheer & Ondehoud

DE HELZE
Gebruik banen door tennisvereniging De Helze
Tennisvereniging De Helze heeft van 14 tot 22 juli hun jaarlijks Open Toernooi. Zij hebben gevraagd om in deze periode bij
slecht weer of andere calamiteiten gebruik te mogen maken van onze banen. Het Bestuur heeft hierin hun goedkeuring
gegeven met een maximum van 4 banen c.q. 2 kooien (baan 9/10/11/12). Het kan dus zijn dat in deze periode jullie
medewerking hierin wordt gevraagd.
Het Bestuur
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Inleveren kopij

Inleverdata kopij 2018

Nummer

6
7
8
9
10

Inleveren

Verschijning

30/7/18
27/8/18
1/10/18
29/10/18
26/11/18

18/8/18
15/9/18
20/10/18
17/11/18
15/12/18

Agenda
Zondag 24 juni
Zondag 1 juli
Dinsdag 3 juli
Zaterdag 7 juli
Maandag 16 juli
Vrijdag 20 juli
Maandag 23 juli
Vrijdag 27 juli
Maandag 30 juli
Vrijdag 3 augustus
Maandag 6 augustus
Vrijdag 10 augustus
Zondag 19 augustus
Vrijdag 31 augustus
Zaterdag 1 september

World Tour Jeugd
World Tour Jeugd
Bestuursvergadering
Start zomervakantie
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Masterij in avond gesloten
Einde zomervakantie
Jeugdkamp
Jeugdkamp
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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.

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.
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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

