Augustus 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER
Mag en kun je vrijwilligers een beetje sturen in de keuzes die ze maken? Waarom stel ik deze vraag?
Omdat er zo nu en dan knelpunten zijn. Bijvoorbeeld tijdens de vrijdagavond- en zaterdagcompetitie
van de KNLTB. Met kunst en vliegwerk krijgen we net de bardiensten rond. Het komt vaak op
dezelfde mensen neer. Al vaker is het idee geopperd om de competitiespelers een extra bardienst te
laten doen om dit probleem op te lossen.
Afgelopen week kwam iemand met het voorstel om competitiespelers te vragen een of meerdere
bardiensten tijdens de competitie te doen in plaats van een willekeurige bardienst. Vorig najaar
speelden 21 teams op vrijdagavond en 10 op zaterdag. Een team bestaat minimaal uit 4 spelers. Dit
betekent minimaal 124 spelers. Uit onze cijfers blijkt dat ongeveer 1/3 van de leden 3 bardiensten
doen. Wanneer 1/3 van deze 124 competitiespelers minimaal 1 van de 3 bardiensten tijdens de
competitie doet, dan hebben we 41 bardiensten tijdens de competitie geregeld. Wanneer er naast
een vaste kracht 3 bardiensten nodig zijn per competitiedag, dan hebben we 3x7x2=42 bardiensten
om in te vullen.
Ik zeg: probleem opgelost! Tenminste als je vrijwilligers, die competitie spelen, een beetje mag en
kan sturen.

ONZE ICT WORDT VERNIEUWD: VAN PLANMYSPORT NAAR KNLTB.CLUB!
Na jaren trouwe dienst van ons huidig systeem, gaan we overstappen naar de standaardoplossingen
zoals die nu door de KNLTB worden geboden. We doen dat deels uit noodzaak - de ondersteuning
van ons huidig systeem valt weg – en deels omdat we de verenigingsinformatie in een modern jasje
willen kunnen aanbieden en het gebruiksgemak onze website, de app en alle andere systemen willen
verbeteren.
We hebben lang gewacht met de overstap omdat we ook inzetten op verbetering. Er gaat veel
verbeteren; dat geldt helaas niet voor alles. De KNLTB blijft verbeteren en wij hebben daar ook een
stem in.
De KNLTB.Club systemen bestaan uit nog al wat verschillende onderdelen. De meeste leden krijgen
alleen te maken met de ClubApp, het afhangbord en de GPT-website.
De overgang is aangekondigd in de ALV en de voorbereidingen zijn al een tijdje aan de gang. Er is een
groepje actief dat de overgang voorbereidt en de communicatiewerkgroep grijpt deze gelegenheid
aan om onze website te vernieuwen. Voor vrijwilligers die vanuit hun rol veel met de systemen
werken hebben we een informatie/demonstratie avond gehad waarop de KNLTB uitleg gaf,
demonstreerde en vragen beantwoordde. We hebben gepland om de overgang eind oktober/begin
november uit te voeren. Dat is voor de club(systemen) een rustige periode zodat er zo weinig
mogelijk overlast ontstaat.
Voor die tijd zullen we jullie nader informeren over de veranderingen en hoe je toegang kunt krijgen.
Namens de werkgroep vernieuwing ICT systemen,
Coos Arensman
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BERICHT VAN DE BARCOMMISSIE
Een verzoekje aan functionarissen en leden die defecten of tekortkomingen aan het paviljoen zien:
heel graag direct melden bij het bestuur van het paviljoen. Wij houden het dan netjes en anderen
lopen niet tegen verrassingen aan.

GENNEPER PARKEN TROPHY 2018 | zondag 26 aug. t/m zondag 2 sept.
Nog maar 11 dagen om je in te schrijven!
De Genneper Parken Trophy komt steeds dichterbij en de inschrijvingen beginnen al lekker binnen te
stromen. Schrijf je dus nog snel in voor jouw favoriete categorie(ën) via toernooi.nl.
Schrijf je in vóór zondag 19 augustus 19.00 uur.
De voorbereidingen zijn in volle gang om er weer een gezellige week van te maken. Zo worden er
weer allerhande hapjes verzorgd gedurende de week en wordt het pizzateam opgetrommeld om
heerlijke pizza’s te bakken tijdens het finaleweekend.
Verder zal er dit jaar naast alle foto’s en de aftermovie ook voor het eerst een vlog bijgehouden
worden met leuke weetjes, interviews, grappen en grollen en een kijkje achter de schermen. Zorg
dan ook dat je ons volgt via Facebook, Instagram en Youtube.
Als laatste hebben we nog een fantastische aankondiging:

Op de vrijdagavond wordt er een grote fiesta georganiseerd met een Mexicaans thema waar alle
tennis amigos het nog lang over zullen hebben. De coverband Perfect Pitch zal die avond speciaal
voor ons komen optreden, waarna DJ Huug zal draaien tot mañana ... Dus kom vrijdagavond mee
feesten want deze fiesta wil je niet missen!
Facebook: @Genneper Parken Trophy
Instagram: @GPTrophy
Youtube: Genneper Parken Trophy
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NOTEER IN JE AGENDA




Super senioren toernooi: woensdag 15 augustus
Genneper Parken Trophy: 26 augustus t/m 2 september
Ouder-kind toernooi: zondag 9 september

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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