April 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER
Voorafgaand aan de bardienstinstructie en het openingstoernooi mocht ik op zondagochtend 25
maart j.l. de introductie van de nieuwe leden verzorgen. Er hadden zich 11 mensen aangemeld. Ruim
het dubbele aantal was aanwezig. De bedoeling was om nieuwe leden wegwijs te maken binnen de
vereniging. Hoe doe je dat? Ik had een powerpointpresentatie gekregen die gebruikt was bij een
eerdere introductiebijeenkomst. Ik bestudeerde onze website. En ik keek terug op mijn eigen
introductie in 2010. Naast alle mogelijkheden om andere mensen te leren kennen, zoals trainen,
husselen, competitie en toernooien, bleek er behoefte te zijn om via de website of de verenigingsapp
een tennismaatje te vinden. Ik realiseerde me dat ik nauwelijks iets hierover wist. Hier ligt dus een
kans. Hetzelfde geldt voor trainingen. De informatie op onze site, met doorklikmogelijkheden naar de
twee tennisscholen, riep veel vragen op. Dit betekent dat hier met de tennisscholen naar gekeken
moet worden. Tot slot waren er vragen over de pasjes. Of ze die ook nu konden meenemen. En als je
net lid was geworden, wanneer je dan je pasje kreeg.
Het was voor mij leerzaam om deze bijeenkomst te doen. Graag zou ik met een aantal leden
bovenstaande punten willen oppakken en uitwerken, opdat nieuwe leden zich zo snel mogelijk thuis
voelen binnen onze vereniging. Heb je daar zin, wil je op deze wijze je vrijwilligersbijdrage inzetten
voor onze vereniging, meld je dan aan via nieuweleden@genneperparkentennis.nl en kom op
maandag 9 april a.s. om 20:00 naar het clubhuis.

NIEUWE SPONSOR: KING THAI RESTAURANT
Goed nieuws van de sponsorcommissie: King Thai Restaurant op de St. Bonifaciuslaan 1 te
Eindhoven is de samenwerking aangegaan met Genneper Parken Tennis. Met ingang van dit
jaar worden zij drie jaar lang sponsor met een zilverpakket. Om kennis te maken met het
restaurant ontvangen de leden op vertoon van hun clubpasje 10% korting t/m eind juni
2018. Wilt u een keer heerlijk Thais gaan uit eten, dan bent u van harte welkom bij King
Thai!

1

September 2014
VRIJWILLIGERSBELEID
Het nieuwe vrijwilligersbeleid heeft al voor veel dynamiek gezorgd binnen de vereniging. Het leeft
meer onder de leden en we merken dat meer mensen een bewuste keuze maken in wat zij aan de
vereniging willen bijdragen. We hebben in de afgelopen maand 40 extra functies ingevuld met leden
die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. De enthousiaste aanmeldingen om een activiteit mee
te organiseren resulteerde ook direct in een geweldig Openingstoernooi met pizza-bak-avond
afgelopen weekend, opgepakt door Floor Haaksman, Okkel Klaver, Francien Rutten en Sander Klein
Obbink. Twijfel je nog over hoe jij je bijdrage wil leveren? Op de website, onder het kopje 'Clubinfo'>'Vrijwilligers' vind je een overzicht van de beschikbare taken, maar je kunt ook contact opnemen
met: vrijwilligers@gptennis.nl. Tevens staan er verderop in deze nieuwsbrief enkele vacatures
waarmee jij de vereniging echt kunt helpen! Kies je ervoor om bardiensten te draaien, plan jezelf dan
snel in voor drie data, op de website via ‘Paviljoen’ -> ‘Bardienst’ -> ‘Inplannen’. Wil je toch afkopen?
Geef ook dit dan tijdig door, via de website onder 'Paviljoen'->'Bardienst'->’Uitleg’. Laat ons weten
hoe jij je steentje bij wilt dragen!

NAJAARSCOMPETITIE
De laatste jaren zien we dat op ons park de KNLTB competitie op vrijdagavond steeds populairder is
geworden. Vooral in 2017 was dit zichtbaar en ook de aankomende voorjaarscompetitie op
vrijdagavond zal druk worden. Daarom zijn we helaas genoodzaakt om voor de najaarscompetitie,
met name op de vrijdagavond, een limiet aan het aantal deelnemende teams te gaan
stellen. Deelname zal dan op volgorde van inschrijving zijn. Inschrijving (medio mei) zal alleen via de
GPT website plaats kunnen vinden. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.
De komende voorjaarscompetitie, waarbij dus nog geen limiet gesteld is, zal het wederom druk
worden op de vrijdagavond. Het team van de VCL’s zal ervoor zorgen dat deze avond zo soepel
mogelijk verloopt. Hierbij proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat teams lang moeten
wachten om te spelen. Hulp van de teams en teamcaptains en begrip voor de situatie is hierbij
gewenst!

PARKKAMPIOENSCHAPPEN 2018
Afgelopen week is een enthousiast team mensen bij elkaar gaan zitten om de eerste aanzet te maken
voor de Parkkampioenschappen 2018. In de nieuwsbrief van de maand mei zal de mogelijkheid tot
inschrijven komen. Reserveer alvast in je agenda: 9 t/m 17 juni 2018: Parkkampioenschappen 2018!
Een week vol met tennisplezier voor jong en oud van alle
niveaus, lekkere hapjes en een afsluitend finaleweekend vol
activiteiten op en rond de baan. Houd de nieuwsbrief van mei in
de gaten en let op de aanplakbiljetten/flyers in het clubhuis. Wil
je helpen met een dagdeel, activiteit, of andere kleine
regeldingen, meld je dan snel aan door te e-mailen naar
toernooien@gptennis.nl. We kunnen alle hulp echt goed
gebruiken. Wordt vervolgd....
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NIEUWS OVER DE BANEN – BELANGRIJK!
Dankzij extra inzet van onze gravel groundsman Ignace zijn onze gravelbanen ruim voor het seizoen
gereed gekomen, ondanks het feit dat het weer behoorlijk tegenzat. Onze groundsman was terecht
kwaad dat leden van onze club op een gravelbaan hebben gespeeld terwijl het net naar beneden was
gedraaid. Dit was niet voor niets! Op een baan waar de netten laag hangen of verwijderd zijn is het
niet de bedoeling dat er gespeeld wordt. We herhalen ook nog maar eens dat:







er op de banen alleen met tennisschoeisel gespeeld mag worden;
na afloop van het spelen de banen geveegd moeten worden (behalve als de baan nat is);
de sleepnetten na het slepen weer op de daarvoor bestemde beugel opgehangen moeten
worden;
op zomerse dagen de gravelbanen handmatig gesproeid moeten worden als de toplaag licht
van kleur is of als het gravel gaat opstuiven (door de wind of door het spelen);
de gravelbanen daarnaast in de zomer ook automatisch besproeid worden op vaste
tijdstippen;
na het sproeien (in de regel maar drie minuten) gewacht moet worden tot de baan is
opgedroogd.

Op maandag 31 maart is de ombouw van baan 18 en 19 in een eindfase gekomen. Begin april zullen
nog de watergoten aangelegd worden en de netposten geplaatst. Daarna volgt nog een afrondende
keuring door de KNLTB. Als alles naar wens verloopt heeft onze vereniging binnenkort als eerste in
Eindhoven gravelbanen onder afschot.

VRIJE BANEN TIJDENS DE ZOMER
Zoals je hierboven al gelezen hebt, de zes gravelbanen zijn open
en de ombouw van banen 18&19 vordert gestaag. Dit betekent
meer banen en dat is ook nodig, want de hogere temperatuur en
het langere licht lokken leden naar ons tennispark. En die willen
het liefst meteen tennissen. Gelukkig zijn er bijna altijd vrije
banen. Op maandag t/m donderdag zijn er na 19:00 (piektijden)
altijd acht of meer vrije banen. Op andere tijden zijn dat er zes of
meer. In incidentele situaties zoals samenvallen met een clinic, activiteit en verhuur aan scholen zijn
er minder dan zes vrije banen, maar er zijn er altijd een paar. Clinics en verhuur worden doorgaans
gepland op tijden dat je op het park zowat ‘een kanon kunt afschieten’. Tijdens de KNLTB-competitie
(6 april t/m 4 juni) zijn er op vrijdagavond, zaterdag en zondagochtend weinig vrije banen. Kijk op
Banenradar voor het aantal vrije banen. Om te voorkomen dat banen onterecht gereserveerd zijn
(leeg en toch niet op kunnen afhangen) worden banen zo alert mogelijk vrijgegeven bij uitval van
lessen en IZC-wedstrijden. Op deze manier hopen we dat vrije tennissers zo veel mogelijk meteen
kunnen tennissen.
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ZOMERLESSEN

Door uitloop in de winterperiode starten de zomerlessen later.
Tennisschool BMT start 16 april en Eindhoven Roorda Tennisschool start 7
mei met de zomerlessen. Aanmelden kan bij de tennisscholen. Op
webpagina Training staan links naar de tennisscholen waar u het
lesaanbod vindt en kunt u inschrijven. Mogelijk zijn er in de zomer meer
leden die willen lessen dan er lesbanen beschikbaar zijn. Hoe de
tennisscholen hiermee omgaan (bijv. uitwijken naar een andere tijd of
locatie) kun je navragen bij de tennisscholen.

UITBUNDIGE OPENING ZOMERSEIZOEN
Het zomerseizoen is in het laatste weekend van maart uitbundig geopend met een toernooi op
zaterdag en een toernooi op zondag. Een turbulente start. Zaterdag was het toernooi “De Gele Bal”.
Een initiatief van een aantal leden dat in de drie jaren van een groepje kennissen en vrienden die een
paar partijtjes tennisten is uitgegroeid tot een toernooi met ruim 70 deelnemers. Ludiek vermaak
staat tijdens dit toernooi op de eerste plaats. Het was een relaxed en gezellig toernooi dat werd
afgesloten met een feestavond met band. Een groot compliment voor de organisatie onder leiding
van Tom Wessels. Zondag was ons perfect verzorgd Openingstoernooi. Ruim negentig leden deden
mee en genoten bij binnenkomst van het gebak van Okkel Klaver en daarna van drie partijtjes tennis.
Tijdens de pauzes een quiz waarbij de kennis van de vereniging werd getoetst en aan het eind een
pizza-festijn. De deelnemers konden genieten van zelfgebakken pizza’s à la GPT. Een compliment
voor de mensen die dit weekend tot een waar feest hebben gemaakt.
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EVEN VOORSTELLEN: COOS ARENSMAN, VOORZITTER JC
Ik ben Coos Arensman, getrouwd en trots op onze drie dochters. Opgegroeid in
een dorp op Goeree-Overflakkee, waar de mogelijkheden om te sporten beperkt
waren. Gymnastiek trok mij niet, daarom ben ik maar op voetbal gegaan. Al bij
de pupillen bleek dat het talent hiervoor mij helaas ontbrak en ben ik hiermee
gestopt. Met wat vrienden heb ik jaren later een volleybalclub opgericht. Door
succes en een te kleine (gym)zaal is die later geïntegreerd in een grotere
vereniging in een groter dorp verderop. Hier heb ik vele jaren met heel veel
plezier gevolleybald en genoten van het verenigingsleven.
Na mijn studie ben ik voor werk verhuisd naar Eindhoven. Op zoek naar een
andere sport kwam ik via een collega (erelid THES) bij onze tennisclub terecht. Ik heb meegedaan aan
clubactiviteiten, training, en competitie, en vrienden voor het leven opgedaan. We zijn een echt
tennisgezin: we spelen, hebben gespeeld of het geprobeerd. In de opmaat naar de ALV zag ik dat er
een voorzitter JC werd gezocht, en na wat oriënterende gesprekken heb ik me daar kandidaat voor
gesteld. Ik voel mij nauw betrokken bij onze club. Mijn vaste overtuiging is dat echte betrokkenheid
zich vroeg of laat manifesteert in een rol als vrijwilliger. De jeugdcommissie is een enthousiast clubje
leden met een bijzondere doelgroep, waar je graag bij wil horen. Iedereen realiseert zich dat een
club als de onze niet zonder bijdrage van haar leden kan. Zet de stap, geef je op als vrijwilliger,
organiseer samen met ons een activiteit en haal meer plezier uit je lidmaatschap! Verderop in deze
nieuwsbrief staan een aantal vacatures, waaronder twee bij de JC. Bij dezen ben je van harte
uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Stuur een mailtje en ik neem contact met je op. Coos
Arensman: jcvoorzitter@gptennis.nl

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Secretaris (bestuur)
Omdat Amber Nijhof stopt i.v.m. verhuizing, is Genneper Parken Tennis per 1 Augustus op zoek naar
een nieuwe secretaris. Ben jij creatief, vind je schrijven leuk, houd je van gezelligheid en heb je zin
om ongeveer één keer per twee maanden samen te komen met het bestuur? Dan zoeken wij jou! Dat
het gezellig is en de vergaderingen worden afgesloten met een
fanatiek potje tennis spreekt voor zich. Maar vind je het leuk om
één van de drijvende krachten achter de verenging te zijn? Om
primair betrokken te zijn bij de vereniging en te weten wat er
speelt? Gaat, samen met je bestuursgenoten, beslissingen nemen in
het belang van de vereniging jou goed af? Neem dan contact op
met secretaris@gptennis.nl voor meer informatie. Jouw bijdrage is
van groot belang!
Banencoördinator (TC)
Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan een goede baanverdeling? Ten behoeve van het reserveren
van de banen voor lessen, competities toernooien en andere activiteiten zoeken wij meerdere
vrijwilligers! De werkpieken liggen bij de start van de lesperioden en tijdens de KNLTB en interne
competities. Daartussen wordt er incidenteel gereserveerd. Je werkt hierbij met ons
baanbeheersysteem en hanteert hierbij het baanreglement. Waar nodig communiceer je naar de
leden middels de nieuwsbrief. Banencoördinatie in zijn totaliteit vergt een aantal uur per week,
afhankelijk van jouw tijdsbesteding en interesse kijken we naar een voor jouw gepaste bijdrage. Heb
je interesse of vragen? Je kunt terecht bij Menno Haring via tc@gptennis.nl.
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Contactpersoon tennisscholen (TC)
Vind je het leuk om de “linking pin” te zijn tussen de TC en de tennisscholen? Dan is dit iets voor jou!
Als contactpersoon tennisscholen (senioren) ben je lid van de TC en communiceer je met de
tennisscholen over operationele zaken. Ook heb je een controlerende rol en evalueer je samen met
de JC en de tennisscholen hoe het gaat en waar mogelijke verbeterpunten zitten. Aan het begin van
iedere cursusreeks (dus 2x per jaar) vergt dit een aantal uren, voor de rest van het jaar gaat het om
incidenteel een paar uur, afhankelijk van wat er loopt. Heb je interesse of vragen? Je kunt terecht bij
Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Competitieleider Jeugd (JC)
De competitieleider jeugd is in principe lid van de JC en zorgt ervoor dat onze jeugd competitie kan
spelen. Je stelt met hulp van anderen de teams samen en maakt deze kenbaar bij de KNLTB. Je bent –
via een online training – thuis in de competitieregels, fungeert als vraagbaak en helpt de nieuwe
teams op gang. De voorbereiding van de competities vergt enkele avonden/middagen; daarna is het
incidenteel enkele uurtjes werk. Je wordt ingewerkt door de ex-competitieleider. Heb je interesse of
vragen? Je kunt terecht bij Coos Arensman: jcvoorzitter@gptennis.nl.
Secretaris jeugdcommissie (JC)
De secretaris is lid van de JC en verzorgt de secretariële werkzaamheden voor de JC. Je stelt in
overleg de agenda op en verzorgt het verslag van de vergaderingen (een zestal per jaar). Je maakt het
jaarverslag van de JC en bent eigenaar van de mailbox van de jeugdcommissie. Waar nodig draag je
bij aan de nieuwsbrief van de vereniging. Je wordt lid van een leuke commissie die met veel plezier
de zorg voor de jeugd op zich neemt. Heb je interesse of vragen? Je kunt terecht bij Coos
Arensman: jcvoorzitter@gptennis.nl.

NOTEER IN JE AGENDA



Super Senioren 50+ toernooi: woensdagochtend 9 mei
Parkkampioenschappen: 9 juni t/m 17 juni.

INPUT NIEUWSBRIEF GPT
Mocht je zelf input hebben voor de GPT nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar:
nieuwsbrief@genneperparkentennis.nl . De uiterste datum waarop je jouw input kunt inleveren is op
de 25ste van de maand. Jouw input zal in de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
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