Juni 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER: OP ZOEK NAAR HET VERENIGINGSGEVOEL
Van oudsher kennen we verschillende procedures om ergens toegelaten of lid van te worden. Ik denk
aan ballotage, ontgroening en inburgeringscursus. Deze begrippen roepen bij mij in eerste instantie
negatieve associaties op. Je wordt gekeurd, beoordeeld, gewogen of je mee mag en wil doen, of je er
bij hoort. Toch blijven deze woorden in mijn hoofd hangen, wanneer ik nadenk over hoe je leden
probeert te binden aan de vereniging en te verbinden met elkaar.
Wat bovengenoemde begrippen met elkaar gemeen hebben is dat het gaat over waarden, normen
en cultuur. Of wellicht nog meer over verenigingsgevoel. Ik werd er op gewezen dat we in ons
meerjarenbeleidsplan hier onvoldoende aandacht aan hebben besteed. In mijn voorwoord in het
Genneper Parken Tennis clubblad 2018 heb ik aangegeven dat ik de komende 4 jaar het accent op de
meer zachte kant van onze vereniging wil leggen. “De vereniging als een tweede thuis, een plek waar
je je geborgen voelt, aandacht en waardering krijgt, gerespecteerd wordt. Maar ook waar je elkaar
aanspreekt, je gemaakte afspraken nakomt, je rekening met elkaar houdt.” Ik ben zoekende naar het
verenigingsgevoel, wat het is en hoe je het versterkt.
Op de eerste plaats willen we allemaal tennissen. Daarom zijn we lid geworden van een
tennisvereniging, zonder ballotage, ontgroening of inburgeringscursus, gewoon door ons aan te
melden en de contributie te betalen. De ledenadministratie legt vast en meldt aan bij de KNLTB en de
penningmeester int de contributie. Dit zijn vrijwilligers.
Om te kunnen tennissen hebben we van alles nodig. Een racket, ballen, tenniskleding en -schoenen,
die we zelf aanschaffen. En tennisbanen, die we huren en onderhouden moeten worden, waar we als
vereniging voor betalen en op toezien. Dit laatste gebeurt door penningmeester en de
baancommissie. Ook de baancommissie bestaat uit vrijwilligers. Meer is er in principe niet nodig om
vrij te kunnen spelen. Tenzij alle banen bezet zijn. Dan wil je weten wanneer er een baan vrij komt.
Een afhangbord kan hierbij handig zijn. Dit wordt beheerd door ook weer een vrijwilliger.
Dan zijn er leden die hun tennisvaardigheden willen verbeteren. Zij nemen les. Gediplomeerde
tennisleraren verzorgen de trainingen en de lessers betalen rechtstreeks aan de tennisscholen.
Hiervoor worden banen beschikbaar gesteld. Dit laatste wordt geregeld door een vrijwilliger.
Daarnaast zijn er leden die graag een wedstrijd spelen. Dat kan in competitie- en toernooiverband.
Dit vraagt organisatie, planning en afstemming. Ook dit is in handen van vrijwilligers.
Tot slot willen we graag iets kunnen nuttigen in ons paviljoen of op ons terras. En willen we dat het
gezellig is. Ook dit wordt weer geregeld door vrijwilligers.
Kortom, vele vrijwilligers zorgen ervoor dat we kunnen tennissen. Om vrij te kunnen tennissen of te
trainen zijn slechts enkele vrijwilligers nodig. Maar om wedstrijden te kunnen spelen zijn veel
vrijwilligers nodig. Laten we ons dat realiseren wanneer we deelnemen aan de
Parkkampioenschappen of de Genneper Parken Trophy, aan de KNLTB-competitie of de interne
zomer- (of winter-)competitie, aan het Zomergastentoernooi, Super Senioren 50+ toernooi of OuderKind toernooi. En ook om voor, tijdens en na die wedstrijden een kopje koffie of biertje te kunnen
drinken, van hapjes, pizza’s of barbecue te kunnen genieten en eventueel op muziek de benen
nogmaals los te gooien, zijn veel vrijwilligers druk in de weer. Al die vrijwilligers maken het mogelijk
dat jij en ik het naar onze zin hebben, dat we ons thuis voelen. Wanneer jij en ik onze handen uit de
mouwen steken, dan kunnen ook wij daar aan bijdragen. Immers wij zijn allemaal vrijwilligers.
Kortom, of je nu vrij tennist, les hebt, een wedstrijd speelt of een kopje koffie drinkt, dit alles wordt
mogelijk gemaakt door al die vrijwilligers, door al onze leden, door ons allemaal, door ons zelf. Dus
wat we willen kan alleen als we het met z’n allen doen, als iedereen zijn steentje bijdraagt, als we ons
aan de gemaakte afspraken houden, de afgesproken regels respecteren en elkaar daar op kunnen
aanspreken. Ik denk dat dit raakt aan het verenigingsgevoel.
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NIEUWE GRAVELBANEN-ONDER-AFSCHOT GEOPEND
Na wat vertragingen zijn op maandag 14 mei de nieuwe banen om 17.00 uur opengegaan voor onze
leden. Gravelbanen-onder-afschot zijn in een mum van tijd weer droog na een plensbui. Het
regenwater wordt netjes door een goot langs de baan afgevoerd. Wie nieuwsgierig is naar wat er
allemaal komt kijken bij de bouw van gravelbanen-onder-afschot moet beslist even deze link
aanklikken. In deze flitsende productie van GPTVideo komen in 6 minuten alle makers voorbij die aan
de bouw gewerkt hebben. Wij wensen iedereen veel speelplezier op onze nieuwe banen. Wel graag
netjes slepen na afloop. Ze moeten tenslotte nog ‘ingespeeld’ worden. Problemen of opmerkingen
graag doorgeven aan onze baancommissarissen, Hans Gorris en Gerard Karelse.

WIJZIGING BAANNUMMERING / RONDJE PAVILJOEN
De ombouw van banen 18+19
naar
gravel
vormt
de
aanleiding om een logischere
baannummering in te voeren.
De smashcourt banen rechts
van het pad worden 1 t/m 10
genummerd,
en
de
gravelbanen links van het pad
11 t/m 18. De baan bij het
grote terras wordt baan 1, en
vervolgens
wordt
er
genummerd rondom het
Paviljoen, met de klok mee
(zie plaatje). Omdat er nu een
baan 1 is, komt het hoogste
baannummer overeen met het
aantal banen. Het plan is om in de week van 18 juni de bordjes te gaan verhangen.

OLD SKOEL TENNISTOERNOOI
BMT tennis organiseert op zaterdag 23 Juni het Old Skoel tennistoernooi.
Het is een dubbeltoernooi dat bestaat uit twee blokken. In het eerste blok
zal er onder het motto “lang leve de lol” worden gespeeld met houten
rackets (zoveel mogelijk zelf meenemen). In het tweede blok zal er “echt”
getennist worden op sterkte, met gewone rackets (tenzij je er achter bent
gekomen dat je beter bent met een houten racket). Er wordt gezorgd voor
eten en muziek. De kosten bedragen €15,- per persoon. De dresscode is
“Old Skoel Wimbledon”. Inschrijven kan vóór 15 Juni via de BMT website:
www.bmttennis.nl/events/oldskoeltoernooi .

PARKKAMPIOENSCHAPPEN 2018
Nog een kleine week en het is zover, dan starten de
parkkampioenschappen 2018. Doe mee en schrijf in vóór 5 Juni.
Junioren vanaf 12 jaar en senioren spelen van zaterdag 9 t/m zondag
18 juni (inschrijven doe je hier). De Tenniskids (groen/oranje/rood)
spelen woensdagmiddag 13 juni 2018 (inschrijven doe je hier). Naast
het tennis zelf zijn er mooie prijzen, een grote verloting, en lekkere
hapjes; kortom één groot feest!
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HERINNERING: INSCHRIJVEN VOOR NAJAARSCOMPETITIE
De inschrijftermijn voor deelname aan de najaarscompetitie loopt tot en met zondag 17 juni 2018.
Inschrijven doe je hier. Meer details vind je in de vorige nieuwsbrief.

VOOR DE SNELLE BESLISSERS: TROPHÉE DES LÉGENDES
Van 5-10 Juni in Parijs, met o.a. Sergi Bruguera, Pat Cash, Michael Chang, Kim Clijsters, Martina
Navratilova, en John McEnroe, le trophée des légendes:

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Het zal jullie niet zijn ontgaan: 25 mei j.l. is de nieuwe privacywet in werking getreden: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een nieuwe Europese wet die regels stelt op
het gebied van persoonsgegevens. Dit met als doel de persoonsgegevens van het individu beter te
beschermen. Wij hebben als tennisvereniging hiermee ook rekening te houden en hebben vanuit het
bestuur Jeanne Hagen bereid gevonden om ons te helpen te voldoen aan de verplichtingen die
gelden voor ons als vereniging. Zo hebben we vanuit de KNLTB een handreiking gekregen met een
stappenplan en hebben we de afgelopen maand een verwerkersovereenkomst getekend met de
leverancier van ons softwarepakket waar we mee werken (PMS). We hebben een Privacybeleid en
Privacyverklaring en gaan alle vrijwilligers van de diverse commissies die met persoonsgegevens te
maken op de hoogte brengen wat deze wet betekent voor de omgang met deze gegevens. Wij gaan
de komende maand zorgen dat we alle leden hierover ook per mail inlichten. Zijn er vragen op dit
gebied kunnen deze gesteld worden aan privacy@genneperparkentennis.nl.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Maak op tijd je keuze voor het invullen van je ledenbijdrage! Het bardienstschema is al ver gevuld en
ook de andere leuke vrijwilligerstaken worden steeds schaarser, hieronder een overzicht met de nog
beschikbare taken. Heb jij nog geen keuze gemaakt, doe dat dan snel (zie de nieuwsbrief van April
voor alle details), want binnenkort volgen de incasso's. Op wat voor manier wil jij de ledenbijdrage
invullen dit jaar? De vereniging draait op de inzet van leden!
Commissie
Bestuur
ondersteunend

Paviljoen
ondersteunend

Taak
Portier/Doorverwijzer van emailadres
'info@gptennis.nl': doorsturen van emails
naar de juiste persoon/commissie
Secretaris bestuur (agenda en verslag van 7
vergaderingen verzorgen, contactpersoon
communicatiecommissie)
Data invoer plan-my-sport (één of enkele
keren in het digitale systeem ledengroepen
aanmaken/updaten)
Hapjes bij Genneper Parken Trophy (28 aug.2 sept. 2018) verzorgen (3x per duo)

Genneper
Parken Trophy

Coördinator hapjes toernooiweek (contact
met paviljoencommissie)

1

Daniëlle Schurgers

Jeugdcommissie

2

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Herfsttoernooi jeugd organiseren (9 nov.
2018)
Secretaris Jeugdcommissie

1

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Jeugd contactpersoon communicatie

1

Coos Arensman

Jeugdcommissie

Jeugdbeleid (zowel senior- als jeugdleden
gezocht)
Jeugd najaarscompetitie 11-17 jaar mee
organiseren
Jeugd tenniskids najaar mee organiseren

3

Coos Arensman

2

Coos Arensman

5

Coos Arensman

Jeugd Afsluiting competitie mee organiseren
(zonder tennis)
Thema (T&T) toernooi organiseren (4 nov.
2018)
Coördinator toernooien/kalender

1

Coos Arensman

2

Jan Willem Biezenaar

1

Jan Willem Biezenaar

Ouder-kindtoernooi mee organiseren (9 sept.
2018)
Gastheer/gastvrouw Genneper Parken
Trophy 26 aug-2 sep (enkele dagdelen incl.
finaleweekend)
Nieuwjaarstoernooi mee organiseren (19 jan.
2019)
DJ/live muziek voor feestavonden

1

Roel Linssen

3

Daniëlle Schurgers

1

Jan Willem Biezenaar

1

Sophie Truijens

Bestuur

Bestuur
ondersteunend

Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Jeugdcommissie
Toernooi
Toernooi
Jeugdcommissie
Genneper
Parken Trophy
Toernooi
Overig

4

Vacatures Contact
1
Lex van Schoonhoven

1

Coy Koopal

1

Henk Kettelarij

2

Brigitte Bleeker
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NOTEER IN JE AGENDA






Zaterdag 2 Juni: competitie-afsluiting met Hawai-thema
Parkkampioenschappen: 9 juni t/m 17 juni
Old Skoel tennistoernooi: 23 juni
Zomergastentoernooi: 21 juli
Genneper Parken Trophy: 26 augustus t/m 2 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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