Augustus 2014

Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief mededelingen van de Jeugd-, Paviljoen- en Technische commissie.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
TENNIS EN FUNKAMP
Op vrijdag 5 september en zaterdag 6 september is er op ons tennispark een kamp voor de jeugd van
10 tot met 13 jaar (groep 7 en 8)! Het begint vrijdag om 17.00 uur en is zaterdag om 13.00 uur
afgelopen. Er is een erg leuk programma gemaakt, maar dat laten we nog even een verrassing zijn.
Alle jeugdleden in deze leeftijdscategorie hebben een mail ontvangen met meer informatie. Geef je
snel op via bas@marellsports.com!

VAN DE PAVILJOENCOMMISSIE
OPENINGSTIJDEN BAR TIJDENS DE VAKANTIE
In verband met de vakantie is de bar in het paviljoen in de periode van juli t/m 22 augustus beperkt
geopend: Maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 10u- 13.00u en
maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond van 20.00u-23.00u. Onze koffie corner is altijd tot
uw beschikking.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
1. TERUGBLIK
We kijken terug op een geslaagd Invitatie- en Zomergastentoernooi. Namens de deelnemers dank ik
alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Als ik namen noem doe ik anderen te kort. Toch wil
ik Claire, Janneke en Nina een compliment geven voor het Zomergastentoernooi dat zo mooi van
Jeanne, Elly en Wilbert hebben overgenomen.

2. GENNEPER PARKEN TROPHY, DOE MEE
Van 23 augustus t/m 31 augustus wordt de Genneper Parken Trophy op ons park gespeeld. Een Atoernooi met Nederlandse toppers. Er zijn veel categorieën. Doe mee en kijk op onze home-page om
in te schrijven. Oproep: Genneper Parken Tennis gaat zich inzetten voor een mooi toernooi met
hopelijk veel deelnemers en veel bezoekers. Er wordt meer publiciteit aan gegeven dan voorheen.
Om er zo een mooi toernooi van te maken dat dit de volgende jaren groeit zijn helpende handen
nodig voor onder andere het op- en afbouwen van tribunes, het bemannen van het planningsbord en
meer. Leden die mee willen helpen kunnen zich melden via tc@gptennis.nl.

3. DE KNLTB NAJAARSCOMPETITIE start op 8 september
Er zijn 9 jeugd- en 34 seniorenteams ingeschreven. Van deze 43 teams speelt er één op donderdag en
de rest speelt in het week-end. Dus weer drukke week-enden. De definitieve indeling is uiterlijk
vrijdag 22 augustus bekend. De captains worden verder geïnformeerd.

4. NOTEER ALVAST IN JE AGENDA
Op zondag 7 september is het Familie (ouder-kind) toernooi.
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5. STATUS VERBETERPUNTEN VRIJE BANEN1
1. De informatie onderaan op de homepagina bij ‘Banenstatus’ is uitgebreid met een kort
bericht.
2. Bij het afhangsysteem hangt rechts van het afhangscherm een overzicht met het aantal vrije
banen op verschillende tijdstippen van alle dagen. De bedoeling is dat dit overzicht ook op de
site komt.
3. Een soort banenradar op onze site. Hiermee kunnen de leden op in de toekomst gekozen
momenten zien hoeveel vrije banen er op dat moment zijn. Nog open.
4. Verlichting op banen 16 en 17. Nog open.

Wij wensen jullie veel tennisplezier.
Philinne Kerremans, voorzitster Jeugdcommissie,
Joep van Hoorn, voorzitter Paviljoencommissie
Jan Willem Biezenaar, voorzitter Technische Commissie.
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