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BESTUUR G.L.T.V. DE MAST
Voorzitter
Hans Gründemann
Secretaris
Penningmeester
Bas van der Donck
Seniorentennis
Antoon Warmoeskerken
Jeugdtennis
David Sprengers
Relatie Management Suzanne van den Boom
Beheer & Onderhoud Elly van de Vijver
Secretariaat Postbus 478, 5660 AL, Geldrop
CONTACTPERSONEN G.L.T.V. DE MAST
Jeugdtennis
David Sprengers
I.S.K.
Thijs Gerrits
WICOM
Seniorentennis
O.T.C.
T en O
Baanfunctionaris
Algemene sponsoring
Bardienstregeling
Ledenadministratie

06-46670381 jeugdtennis@de-mast.nl
isk@de-mast.nl

Niels Westhoff
06-18118662
Antoon Warmoeskerken
06-52026710
Rob Knapen
Bert Heij
040-2852093
Peter Ederveen
Maikel Bongers
06-46542486
Antje Werkhoven/Ingrid Samuels
Manou Pennaertz
040-7600016
Laarstraat 18, 5664 BM Geldrop

Ledencommissie
Clubtrainers

040-2800053 voorzitter@de-mast.nl
secretariaat@de-mast.nl
06-12913602 penningmeester@de-mast.nl
06-52026710 seniorentennis@de-mast.nl
06-46670381 jeugdtennis@de-mast.nl
06-22711141 pr@de-mast.nl
06-23807388 beheer@de-mast.nl

wicom@de-mast.nl
seniorentennis@de-mast.nl
otc@de-mast.nl
bertheij@gmail.com
maikel.bongers@gmail.com
bdplanningmast@gmail.com
leden@de-mast.nl
ledencommissie@de-mast.nl

Stijn Willekens
Arthur Baan

06-51611923 info@stijnwillekens.nl
06-51698431 arthurbaantennis@gmail.com

Arlette Scheepers

06-13813379 arlettesportactiviteiten@onsbrabantnet.nl
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VAN HET BESTUUR
Op het moment van schrijven zitten we nog midden in de vakantieperiode. In juli is er geen Zendmast
geweest en we zouden dan bijna vergeten dat het Bourgondisch Open Toernooi weer achter de rug is.
Natuurlijk hebben we weer een mooie en spannende week gehad . Weer geweldig afgesloten met een
pub quiz. In deze Zendmast vinden jullie een overzicht van de winnaars!
We zijn druk met de verbouwing van de Masterij. Dit kan tijdelijk behelpen zijn. Maar als fijne leden zullen
jullie hier wel begrip voor hebben. We krijgen er uiteindelijk iets prachtigs voor terug.
De inkoop van diverse drankjes wordt even geminimaliseerd. En de verkoop gaat binnenkort tijdelijk
vanuit de bestuurskamer en het hok van Stijn. De bedoeling is om een tijdelijk onderkomen neer te zetten
voor de najaarscompetitie.
De vacature van baanfunctionaris is ingevuld. Mag ik jullie voorstellen: Peter Ederveen.
Welkom Peter!
Maar we blijven op zoek naar vrijwilligers binnen onze vereniging. Dus voor wie zich geroepen
voelt…meld je a.u.b.!
Ik wens iedereen nog een fijne vakantie. En geniet van deze mooie zomer!
Elly van de Vijver
Beheer & Onderhoud
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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

8

BEHEER EN ONDERHOUD
Verbouwing

Zoal jullie kunnen zien gaat de verbouwing gestaag door. Ondanks de soms verzengende hitte bouwen de
gebroeders Groenen door aan het bijna nieuwe clubhuis. Van de ruwbouw wordt verwacht dat deze eind
september afgerond zal zijn. Daarna volgt nog de afbouw waarvan de realisatiedatum nog niet bekend is.
Met andere woorden: we zullen last ondervinden met het verkrijgen en consumeren van de drankjes
tijdens het derde deel van onze tenniswedstrijden.
Vooral tijdens de najaarscompetitie en de Wicom zal het beheer alle zeilen bijzetten om een en ander
goed te laten verlopen.
We gaan er van uit dat jullie begrip hebben voor de situatie.
Bardienst tijdens de verbouwing

Tijdens de verbouwing zorgt Henry ervoor dat de Masterij zo veel mogelijk in takt blijft voor gebruik, zodat
nog gebruik gemaakt kan worden van de koelingen, koffieapparaat en de spoelmachine.
Er komt echter een moment dat ook deze ontruimd moeten worden.
In dat geval gaan we over naar bediening vanuit de opslagruimte die bekend staat als ”het hok van Stijn”.
Hier heeft het beheer al koelingen geplaatst en ook de koffiemachine wordt hier operationeel gemaakt.
Het aangeboden drankassortiment zal verkleind worden in verband met de kleinere beschikbare
koelruimte. De tap zal langere tijd afgesloten blijven, dus bier uit flesjes.
De bestuurskamer kan plaats bieden aan maximaal 20 personen indien het terras niet gebruikt kan
worden in verband met weersomstandigheden.
Onderhoud tennisbanen

De contacten naar gemeente voor onderhoud aan banen en de reparatie van baanverlichting wordt
verzorgd door Peter Ederveen. Melden van storingen gaan zoals gebruikelijk via het logboek achter de bar.
Schoonmaak douches

De doucheruimtes zullen tijdens de hele verbouwingsperiode schoongemaakt worden.
De bereikbaarheid zal op zeker moment lastiger worden, als er aan de nieuwe entreehal gewerkt gaat
worden. In dat geval zal de achterdeur van het “hok van Stijn” soelaas bieden.
Verkoop bar

Voor wie erg gehecht is aan onze oude bar: hij is te koop. Inlichtingen bij Elly van de Vijver.
Bert Heij
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NOTULEN EXTRA ALV

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering GLTV De Mast 9 juli 2018
1. Opening
Voorzitter Hans Gründemann opent om 20.00 uur de vergadering.
Verzoek aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen.
Hij geeft het woord aan de penningmeester Bas van der Donck.
2. Terugblik
• In de ALV van maart 2018 is toestemming gegeven voor de uitvoering van fase 2 van de verbouwing van De
Masterij. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.
• Bij de behandeling van de begroting is afgesproken dat het bestuur de markt op zou gaan voor het verkrijgen van
een deel-financiering voor de verbouwing. Uitgangspunt was een deel-financiering van € 100.000. Het bestuur is
hiermee aan de slag gegaan.
3. Uitkomsten offertetraject
• Er zijn offertes opgevraagd bij ABN AMRO en Rabobank (onze huisbankier).
• Financiering is mogelijk op diverse manieren:
Lening met gezamenlijke borgstelling door SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) en Gemeente GeldropMierlo.
Lening met clubgebouw als onderpand (hypotheek)
• Na gesprekken met SWS en Gemeente Geldrop-Mierlo is gebleken dat het afsluiten van een lening met
borgstellingen een langdurig en onzeker traject is met beperkt financieel voordeel.
• ABN AMRO financiert alleen op basis van een borgstelling van SWS en Gemeente.
• Rabobank financiert op basis van beide methodes.
Het bestuur heeft de volgende offertes ontvangen:
•
•
•
•
•

ABN AMRO 2,9% (op basis van borgstellingen) – rente 5 jaar vast
Rabobank 4,15% (op basis van borgstellingen) – rente 5 jaar vast
Rabobank 3,25% (op basis van hypothecaire inschrijving) - rente 5 jaar vast
Looptijd 15 jaar
Eenmalige kosten bedragen ca € 2.500 (provisie, taxatie, hypotheek)
Voorstel bestuur

•

Rabobank 3,25% (op basis van hypothecaire inschrijving) - rente 5 jaar vast

4. Rondvraag
Joop Hendricx: Waarom een lening van € 100.000 afsluiten terwijl we genoeg op de bank hebben staan om alles
zelf te financieren? Wat zijn de plannen met geld dat nog wel op de bank staat?
Het is verstandig om ruimte te houden voor toekomstige investeringen en geen lege rekening te hebben.
Uitgangspunt voor de verbouwing is in beginsel (2012) gesteld op € 200.000. Door extra uitgaves m.b.t. de
bouw zitten we inmiddels al op € 226.000. Daarnaast moeten we ook nadenken over interieur dat hier nog
niet inzit en we willen ook nog mogelijkheden Padelbanen uitzoeken. Lening van € 100.000 is verantwoord.
Wim Aarts: Hoe flexibel zijn we met aflossen?
We kunnen elk jaar 10% aflossen en na 5 jaar als rentevaste periode afloopt. Insteek is dat we proberen
sneller af te lossen.
Henk Elsenaar: Hoeveel rente betalen we bij een rentevaste periode van 15 jaar? Wat als over 5 jaar de rente
een stuk hoger is?
Niet bekend, maar is in iedere geval wel meer. Wat de situatie over 5 jaar is, is gissen en “koffiedik” kijken.
Bert Heij: Is in 2020 de balans ook nog positief?
Dat valt op dit moment niet te zeggen, maar we gaan toch zeker uit van het positieve.
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Jaap Hofstede: Als je echt geld nodig hebt, krijg je het niet. We nemen nu eigenlijk een verzekering die uiteraard
geld kost.
Juiste conclusie
Loek Weimar: Moeten we niet op zoek naar meer sponsoren, zodat we er meer uit kunnen halen?
Dat is natuurlijk een goed uitgangspunt en zeker de bedoeling
Tonne Verdonk: Door daling van leden, ook daling in abonnementsgeld. Waar staan we over 5 jaar?
Rekenkundig snappen we wat er bedoeld wordt, echter gaan we hier niet vanuit.
Joop Hendricx: Als we banen zouden afstoten, zou dit kostenbesparend zijn?
Er is een gesprek met de gemeente (de heer Kamminga) geweest en hier is vooralsnog geen sprake van.
Mochten er echter banen door de gemeente gesloten worden, zijn dit baan 1 en 2 (i.v.m. conditie banen)
5. Stemming
Voor:
23 stemmen
Tegen:
0 stemmen
Onthouding: 1 stem
Voorstel is goedgekeurd!
Om 21.00 sluit Hans Gründemann de vergadering. Notulist: Suzanne van den boom

Aanwezig: Suzanne van den Boom, Bas van der Donck, Hans Gründemann, Yolanda Gründemann, Gijs
Kerkhof, David Sprengers, Tonne Verdonk, Loek Weimar, Wim Aarts, Peter van de Kerkhof, Hans Schoots,
Yvonne Boin, Elly van de Vijver, Niek Gorris, Jeroen ronde, Tineke Heij, Bert Heij, Henk Elsenaar, Anette
Elsenaar, Danny Hammega, Jaap Hofstede, Peter Ederveen, Joop Hendricx en Han Kees Geervliet
Afwezig m.k.: Simon van den boom, Ludovic Staals, Brigitte Poorterman, Antje Werkhoven, Rob Knapen,
Antoon Warmoeskerken, Hans Verhoeven, Gertia Bloemen en Tom Violier
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OPEN TOERNOOI
De Mast Bourgondisch Open 2018

40 JAAR

Was iedereen weer op tijd ‘in shape’ voor de vakantie? Want ondanks dat we met z’n allen ontzettend
veel hebben gesport, hebben we stiekem ook ontzettend veel lekkers gegeten tijdens het Bourgondisch
Open 2018. En dit jaar was speciaal, want het was onze 40e editie. En dat hebben we goed gevierd!
Zo hadden we vrijwel elke dag een lekker speciaal biertje, waren er leuke prijzen te winnen tijdens het
darten (dubbel 20 gooien) en waren er meerdere live performances in ons clubhuis.
Ook met de catering hadden we het wat specialer aangepakt dit jaar. Natuurlijk bleef de BBQ zoals we die
gewend waren, maar daarnaast waren er lekkere nieuwe hapjes voor de spelers en werden die mooi
gepresenteerd door onze vrijwilligers met bijbehorende schorten in Bourgondisch Open stijl.
Ons hoogtepuntje was toch wel de finalezondag compleet in Wimbledon kledij. Velen betraden geheel in
het wit het speelveld, ontzettend leuk om te zien! Om het helemaal af te maken kregen de spelers daarna
volgens traditie ‘strawberries and cream’. Kijk voor enkele foto’s op onze Facebook pagina of in de
ClubApp.
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun inzet. Zowel vrijwilligers als spelers, sponsoren en
toeschouwers. Zonder jullie was deze 40-jarige editie niet zo’n succes geweest!
We zien jullie graag weer allemaal volgend jaar!!
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De winnaars van De Mast Bourgondisch Open 2018:
DE 4
1. Edith Mathijssen
2. Imke Barenbrug
DD 4
1. Inge Zomers & Fenna Jacobs
2. Desiree Bogers & Joyce Mennen
GD 4
1. Pim Verkuijl & Imke Barenbrug
2. Erwin Peddemors & Ingrid Samuels
HE 5
1. Bart Wolvius
2. Bastiaan van de Laar
HD 5
1. Paul Creusen & Nico Pauw
2. Tim van der Donk & Ron van Pol
DD 5
1. Eveline Kool & Carlijn van Otterdijk
2. Carola Albers & Lieselot Seelen
GD 5
1. Bobby Groenen & Bibi van Vlerken
2. Maikel Bongers & Bo Knapen
HE 6
1. Guido Klomp
2. Marnix Pieterse
HE 6 35+
1. Wilco Boelens
2. Corné van Ierland
HD 6
1. Niek Klaassen & Tim Klaassen
2. Tom Delahay & Rob Knapen
HD 6 35+
1. Ted Kivits & Hein Wiekart
2. Dirk Sistermans & Patric Verkuijl
DD 6
1. Nadia van Deursen & Ingrid Maat
2. Cindy Companje & Stefanie Leenheers-van de Looij
DD 6 35+
1. Joan van Gennip & Harriëtte Verkuijl
2. Simone Barzilay & Mirjam Tops
GD 6
1. Erwin van Deursen & Bibi van Vlerken
2. Kevin Engels & Leonie Engels

13

GD 6 35+
1. Ted Kivits & Wietske de Jong
2. Hank Princen & Lilian van Tongerlo
HE 7
1. Dennis Bijlsma
2. Henk Visser
HE 7 35+
1. Geert Willems
2. Rudy Teuwen
DE 7
1. Frederieke Crooymans
2. Linda Bruel
HD 7
1. Frank Zomers & Mark Zomers
2. Frans van Stratum & Jan van Stratum
HD 7 35+
1. Kees Lasaroms & Remco Snik
2. Rinus van de Kerkhof & Jo Verhappen
DD 7
1. Stephanie Duisters & Marijs Zuidema
2. Chrissy Snoeijs & Maartje van Vemde
DD 7 35+
1. Anette Elsenaar & Dorien de Rooij
2. Noelle de Bont & Henriëtte Ederveen
GD 7
1. Jeroen van Es & Marlien Aarts
2. Bob Gabriël & Brichelle van Eijck
GD 7 35+
1. Michiel van der Heijden & Ellen van Oort-Cuijten
2. Jos Grapendaal & Arianne Grapendaal
HE 8
1. Corne Jansen
2. Lars Alders
DE 8
1. Heleen van Golstein Brouwers
2. Suzanne van der Veen
DD 8
1. Yongwei van Bussel-Liu & Leontine van Herk
2. Lilian Croes & Carolien Stammen
GD 8
1. Dirk Vaessen & Suzanne Dijk
2. Peter Wijn & Maureen Wijn
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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 najaar

De zomervakantie is voorbij en de najaarscompetitie staat voor de deur.
Ook dit najaar hebben we een goede bezetting van de competitieteams, maar liefs 8 teams.
Dit is de indeling van de teams:

Team 1 mix t/m 17:
Jasper Verstappen
Tim Sprengers
Fleur Sprengers
Fleur van Tienen
Team 2 mix t/m 17:

Rahmy Taha-Senf
Sander Starmans
Emma Nelissen
Lieke Violier
Team 1 jongens t/m 17:

Loran Knoop
Jelle Steentjes
Jeroen Sprengers
Thijs van Son
Sjors Verduin
Team 1 mix t/m 14:

Cas Steentjes
Sam Fizaan
Doris Verschuren
Anne Bistervels
Team 1 groen:

Veerle van Soerland
Neve Tomohamat
Evi van der Donck
Marit Bierkens
Jasmijn van Unen
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JEUGDTENNIS
Team 2 groen:

Marijn Schepers
Nick Bistervels
Joep Fizaan
Jilles Knoop
Oranje:

Teije van Soerland
Tom Horn
Madelief van Unen
Annette Janissen
Rood:

Vaugh Tomohamat
Max Horn
Joy Kanters
Allemaal veel succes in het najaar.
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JEUGDTENNIS
Kamp

Het jeugdkamp is dit jaar van 31 augustus tot en met 1 september.
We hebben weer leuke activiteiten gepland voor deze dagen. We beginnen vrijdag om 18:15 uur met de
vrijdagavond training onder leiding van Arthur. Iedereen is dan al welkom.
Het avond programma staat weer vol leuke activiteiten en we zullen de nacht door brengen in tenten. De
Masterij zit dan nog vol in de verbouwing. Zaterdag gaan we met zijn allen nog ergens naar toe en jullie
kunnen om 18:00 uur weer opgehaald worden bij de Masterij.
Niet vergeten:
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Matje of luchtbed
Zaklamp
Tennisracket
Schone kleren
Toilettas
Zonnig humeur

Als je zelf nog een tent hebt neemt die dan mee, we hebben voor een groot gedeelte al tenten geregeld,
maar mogelijk is dat te weinig.
Tot dan!
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TRAINERSWISSEL
Nadat Marell Sports vorig jaar failliet was verklaard, zijn we vanuit De Mast verder gegaan met BMT. BMT
had als doel één vaste trainer bij De Mast te plaatsen. Vanwege allerlei redenen is dit niet succesvol
verlopen, waardoor we vanuit De Mast andere mogelijkheden zijn gaan bekijken.
De oplossing is via BMT naar voren gekomen. Arthur Baan werd ingehuurd door BMT om de trainingen bij
De Mast op te pakken. Na overleg met Arthur en de goede klik met Stijn, wordt Arthur de vervanging van
BMT.
Arthur gaat samen met Stijn de trainingen voor jeugd en senioren oppakken en de commissies verder
ondersteunen met andere activiteiten, zoals schooltennis, werving etc.
Vanuit de commissies willen we BMT bedanken voor hun ondersteuning en de samenwerking. Mochten er
vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden via de mail training@de-mast.nl of natuurlijk direct aan de
trainers Arthur of Stijn.
Met sportieve groet,
David Sprengers

Foto: Arthur Baan
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Arthur Baan Tennis

GLTV De Mast

NAJAARSTRAINING 2018
(alleen voor leden)

Op de kunstgrasbanen van GLTV De Mast worden 8 lessen gegeven in de periode van 27 augustus t/m 19
oktober. Week 35 t/m week 42, behalve week 43 (herfstvakantie).
Groep
junioren
8 personen
junioren
6 personen
junioren en senioren 4 personen

Duur
60 min.
60 min.
60 min.

Kosten p.p.
€ 55,00
€ 73,00
€ 110,00

(bij 7 personen € 62,-)
(bij 5 personen € 88,-)
(bij 3 personen 45 min. € 110,- )

Het volledig ingevulde formulier (1 per persoon) vóór 24-08 mailen naar: arthurbaantennis@gmail.com of
tijdens de trainingen inleveren bij Arthur. Bellen mag ook naar: 06 5169 8431.
Junioren (aankruisen wanneer je niet kunt)
Aanvangstijden
15:15
16:15
17:15
Let op!
Voor het maken van homogene groepen zo min
mogelijk kruisjes zetten!

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Senioren (aankruisen wanneer u niet kunt)
Aanvangstijden
19:30
20:30
Let op!
Maandag
Voor het maken van homogene groepen zo min mogelijk kruisjes
Dinsdag
zetten!
Donderdag
Overdag zijn er ook mogelijkheden om te trainen
Voornaam: …………...……..…………….………..……

Aantal jaren tenniservaring: ...............................….….

Achternaam: ……….…..………….…………..………..

Aantal jaren tennisles gevolgd: ……………………………….

Adres: …………………..…………..…………..…………..

Zo ja, waar en bij wie: ………………..………………….………..

Telefoon:……..………….…………………….…………..

Eerder balsporten beoefend, zo ja welke:

Geboortedatum: ……..……………………….m/v*

..…………………………….………………………….…………………….

E-mail adres (blokletters):

Ik wil les in een groep van 4 , 6 of 8 * personen
Opmerkingen van belang om u in de juiste groep te
plaatsen:

KNLTB speelsterkte:
Enkel:
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
22

AED-voorlichtingsavond geslaagd.
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COMPETITIE
Bericht over de competitie;

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de najaarscompetitie 2018.Teamcaptains: houd jullie
mail in de gaten, voor informatie.
De teamcaptainsavond is; Dinsdag 4 september van 20.00 uur - 20.30 uur. Dan alleen kunnen jullie de
spullen voor de najaarscompetitie 2018 ophalen.
Tevens kunnen dan de ballen ingeleverd worden van de voorjaarscompetitie 2018.
Mocht je als teamcaptain zelf niet kunnen komen, regel dan iemand anders van je team.
Het volgende willen we ook graag onder jullie aandacht brengen. We worden regelmatig benaderd of wij
iemand kennen die kan invallen bij een competitieteam. Graag willen wij daarom een lijst op gaan stellen
met mogelijke invallers. Wil je graag invallen in andere teams, laat ons dat dan even weten via
seniorentennis@de-mast.nl.
Als laatste willen we laten weten dat we ook begonnen zijn met de voorbereidingen voor de
wintercompetitie 2018/2019. De teamcaptains hebben hier inmiddels een mail over gehad.
Reageer hierop voor 15-8-18, dan hebben wij de tijd om alles goed te verwerken.
Graag alle contacten laten lopen via seniorentennis@de-mast.nl.
We gaan er weer een goeie, sportieve competitie van maken!!
Groetjes Ludo & Brigitte
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Inleverdata kopij 2018

Inleveren kopij
Nummer

7
8
9
10

Inleveren

Verschijning

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

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

Agenda
Zondag 19 augustus
Vrijdag 31 augustus
Zaterdag 1 september
Maandag 10 september
Donderdag 13 september
Vrijdag 14 september
Zondag 16 september
Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september
Zondag 23 september
Donderdag 27 september
Vrijdag 28 september
Zondag 30 september

Einde zomervakantie
Jeugdkamp
Jeugdkamp
Bestuursvergadering
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
Najaarscompetitie
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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

