Mei 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zullen de nieuwe gravel-onder-afschot banen door de
gemeente worden gekeurd; zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer details. Hopelijk worden ze
dan ook vrijgegeven, waardoor we weer kunnen beschikken over 18 banen. Er ligt een voorstel voor
een logische en duidelijke nummering van de banen. Hierdoor verdwijnt de naam Baan Één voor ons
paviljoen en worden de smashcourtbanen baan 1 t/m 10 en de gravelbanen 11 t/m 18.
B&W van de gemeente Eindhoven heeft de overheveling van het groot onderhoud naar de
tennisverenigingen op 6 maart j.l. controversieel verklaard. Dit betekent dat de privatisering opnieuw
in een impasse is geraakt. De Eindhovense tennisverenigingen hebben reeds afspraken gemaakt en
uitgaven gedaan om het groot onderhoud op zich te nemen. Met de gemeente wordt gezocht naar
een oplossing. Complicerende factor is dat de totstandkoming van een nieuw B&W niet te
verwachten is vóór augustus 2018, de maand waarin normaliter de nieuwe huurcontracten worden
gesloten. Het bestuur zal er alles aan doen om de banen goed bespeelbaar te houden.

UITNODIGING: COMPETITIE-AFSLUITING
Het tennisseizoen is nu echt goed begonnen. Na de inleidende beschietingen van de interne en open
openingstoernooien, worden nu wekelijks de krachten gemeten in de respectievelijke competities.
Competitie spelen leeft als nooit tevoren, met 63 teams die voor GPT uitkomen. Of het nu op
maandagmiddag, vrijdagavond of zaterdagochtend is, op vrijwel elk moment van de week worden de
rackets gekruist op de banen van Genneper Parken Tennis of wordt de eer van GPT elders verdedigd.
Maarrr, ook al zijn we nog niet eens halverwege, ook voor de voorjaarscompetitie geldt: aan al het
goede komt een eind. Daarom bij dezen al de aankondiging voor de inmiddels traditionele
competitie-afsluiting. Deze zal ook dit jaar plaatsvinden op de laatste speel-zaterdag: zaterdag 2 juni.
Hierbij zullen beproefde ingrediënten weer aanwezig zijn:






kampioenenhuldiging van alle speeldagen
een luxe BBQ (eigen bijdrage zal ongeveer 10 euro p.p. zijn)
feestavond met muziek en dans
hapjes en drankjes
spanning en sensatie door teams die nog strijden om kampioenschappen of tegen
degradatie

Geïnspireerd door de tropische temperaturen van afgelopen tijd, de Corona's en de
zwembadjes van afgelopen jaar, zullen we de competitie afsluiting dit jaar met een
thema vieren: HAWAÏ - luau. Zit het kampioenschap er dit jaar niet in maar wil jij
toch voor mooie prijzen gaan? Leg dan je Hawaï blouse van de foute party alvast
klaar en kom in thema-outfit naar de competitie-afsluiting!
Binnenkort ontvangen alle aanvoerders een mail met inschrijflink. Op tijd
aanmelden (eigen team + tegenstanders) is fijn i.v.m. de voorbereidingen! Mocht je
niet in een team zitten maar wel mee willen genieten van de festiviteiten neem dan
contact op met de organisatie: Tom Wessels, Joyce van de Sande of Wout Ruijs.
Hopelijk tot zaterdag 2 juni!
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PARKKAMPIOENSCHAPPEN
Algemene informatie
Van zaterdag 9 t/m zondag 17 juni 2018 worden de Parkkampioenschappen weer gespeeld. De
organisatie is in volle gang om er weer een mooie week van te maken. De
Parkkampioenschappen zijn voor jong en oud. Ook dit jaar zullen er weer mooie
prijzen worden verloot op de finaledag. Let op: het tossen/husselen op
maandagavond 11 juni en donderdagavond 14 juni vervalt. Ook zullen deze week
’s avonds en op de woensdagmiddag géén trainingen worden gegeven.
Inschrijven:



junioren/senioren schrijven in via deze link of anders via de link op de site;
de tenniskids schrijven in via deze link of anders via de link op de site.

Uiterste inschrijfdatum voor iedereen: 4 juni 24.00 uur. Dit jaar geldt voor alle wedstrijden het
systeem van verkort spelen. Dat betekent dat een eventuele 3e set een supertiebreak is.
Tenniskids - 13 juni 2018
Op woensdagmiddag 13 juni 2018 spelen de Tenniskids Rood, Oranje en Groen. Kinderen kunnen
zich op de eigen speelkleur inschrijven. Het programma begint om 14:00
en rond 17:00 is het programma voor rood en oranje klaar. Na de
prijsuitreiking zijn alle aanwezige kinderen welkom om te blijven kijken
naar de halve finale en de finale van de groene competitie. Inschrijven kan
via deze link en ook via de mail met inschrijflink die alle jeugdleden zullen
ontvangen. Vergeet niet aan te geven in welke categorie (kleur) je wilt
spelen. Alle jeugdleden kunnen meedoen, of je nu net begint of al wat
beter bent en al competitie speelt; de parkkampioenschappen zijn voor iedereen. Geef het door aan
je teamgenoten of trainingsmaatjes; des te meer inschrijvingen des te meer wedstrijden!
Let op: Speel je al competitie en/ of heb je tennistraining? Dan gaan we ervan uit dat je je
inschrijft.
Junioren - 9 t/m 17 juni 2018
Je kunt inschrijven in maximaal 3 categorieën. Ben je 15 jaar of ouder, dan mag je je ook inschrijven
bij de senioren, mits je minimaal speelsterkte 7 hebt. Doordeweeks starten de wedstrijden om 18.00
uur. De junioren spelen altijd in het eerste deel van de avond. Alle juniorleden kunnen meedoen, of
je nu net begint of al wat beter bent en al competitie speelt; de parkkampioenschappen zijn voor
iedereen.
Let op: Speel je al competitie en/ of heb je tennistraining? Dan gaan we ervan uit dat je je
inschrijft.
Senioren - 9 t/m 17 juni 2018
Er wordt gespeeld in talrijke categorieën. Hoeveel dit er uiteindelijk zullen zijn is afhankelijk van het
aantal inschrijvingen. Doordeweeks starten de eerste wedstrijden om 18.00 uur. Naast allerlei
hapjes die in die week ‘s avonds geserveerd worden willen we van de vrijdagavond een extra
gezellige avond maken met hapjes, drankjes en muziek bij een
verwarmend houtvuurtje. Ook al speel je die avond niet, je bent
van harte welkom om er samen met ons een gezellige avond van te
maken. In het laatste weekend zal de zaterdag weer Londense dag
zijn met vers fruit en slagroom, en op de finaledag sluiten we af
met spannende finales en de huldiging van de kampioenen. In het
finaleweekend zullen we de kidscorner uitbreiden met een aantal spellen en andere leuke zaken om
ook de jongste jeugd van GPT lekker bezig te laten zijn. De verantwoordelijkheid bij het spelen met
de spullen van de kidscorner ligt ook dit jaar bij de ouder/verzorger.
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OPEN PLAATSEN BIJ ZOMERLESSEN
Zin om tennisles te volgen deze zomer? Tennisschool Anne Roorda heeft op een aantal tijden nog
ruimte:
Dinsdag:
16.00 uur 4x blauw
17.00 uur 1x groen
20.00 uur 1x senior sterkte 7/8
Woensdag:
16.00 uur 1x rood
18.00 uur 2x geel
19.15 uur 1x senioren sterkte 7/8
21.15 uur 1x senioren sterkte beginnend 9
Donderdag:
18.00 uur 1x geel sterkte 9
20.15 uur 1x senioren 7/8
Op onze webpagina staan contactgegevens onder het kopje “Training”. Tennisschool BMT heeft op
dit moment geen open plaatsen.

INSCHRIJVEN VOOR NAJAARSCOMPETITIE
De voorjaarscompetitie is nog volop bezig en wordt, zoals hierboven aangekondigd, afgesloten op
zaterdag 2 juni 2018 met een gezellige barbecue en een feestavond. De najaarscompetitie lijkt nog
ver weg. Echter, de VCL’s Frank Mertens en Lilian Seegers zijn reeds begonnen met de
voorbereidingen.
De inschrijftermijn voor deelname aan de najaarscompetitie loopt van dinsdag 15 mei tot en met
zondag 17 juni 2018. Je kunt je inschrijven via de website van Genneper Parken Tennis. Ga naar het
tabblad TENNISSEN, klik op COMPETITIE en daarna op KNLTB SENIOREN. Daar vind je ook de
speeldata, de wijzigingen ten opzichte van de vorige editie en een overzicht van de actuele
competities. Om in te schrijven moet je ingelogd zijn met je persoonlijke toegangscode.
Het is ook mogelijk om je als individu aan te melden. De TC gaat dan kijken of daaruit teams
samengesteld kunnen worden.
Over de VRIJDAGAVONDCOMPETITIE: LET OP! De vrijdagavond is de afgelopen jaren steeds drukker
geworden. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor deze avond een limiet van 18 teams in te
stellen, dus wees er op tijd bij! De volgorde van inschrijving is bepalend. Alleen inschrijvingen via de
website worden geaccepteerd. Let daarbij ook op dat je je complete team inschrijft; individuele
inschrijvingen worden niet meegenomen bij de bepaling van volgorde van inschrijving. Tevens
merken we op dat de melding “Inschrijving succesvol” niet per definitie betekent dat deelname voor
de vrijdagavond is gegarandeerd. Zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van zondag 17 juni 2018
weet je of je mee kunt doen, zodat je eventueel je team in overleg met de VCL’s nog tijdig kunt
inschrijven voor een andere dag.

HERINNERING OPHALEN LEDENPASJES
Herinnering ophalen nieuwe ledenpasjes: graag in het paviljoen ophalen vóór 1mei. Na 1 mei liggen
de 2018 ledenpasjes niet meer achter de bar van het paviljoen.
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NIEUWS OVER BANEN 18 & 19
Velen vragen zich af waarom de nieuwe “gravelbanen-onder-afschot”, banen 18 en 19, nog steeds
niet geopend zijn. Het duurt naar onze zin ook veel te lang maar er zijn daarvoor verschillende
oorzaken aan te wijzen. De aanleg heeft ten eerste vertraging ondervonden door het winterweer,
omdat tijdens de vorst niet aan de banen kon worden gewerkt. Ook moesten er op het laatst nog
onvolkomenheden worden hersteld die door het team “onderhoud park” werden geconstateerd. Nu
de banen volgens GPT klaar zijn moeten ze door een erkende instantie worden goedgekeurd. De
afspraak hiervoor zal door de hoofdaannemer waarschijnlijk in de week van 30 april t/m 4 mei
worden gemaakt. Maar zelfs als de banen dan worden goedgekeurd zijn we er nog niet omdat
vervolgens door de gemeente Eindhoven deze goedkeuring moet worden omgezet in de uitspraak
dat de banen kunnen worden vrijgegeven om er op te kunnen spelen. Hopelijk kan de gemeente
daarvoor nog dezelfde week zorgen. Overigens staat los van dit alles dat de banen pas kunnen
worden bespeeld als ze daarvoor hard genoeg zijn. Dit is inmiddels wel het geval.

“KIES JE SPORT” WEDEROM EEN SUCCES
De eerste 3 woensdagen van April deed GPT weer mee aan Kies je Sport vanuit de Gemeente
Eindhoven. Dit initiatief biedt basisscholieren de kans om tegen geringe kosten kennis te maken met
een sport. Tientallen uiteenlopende sportverenigingen in Eindhoven doen hieraan mee. Bij GPT
mochten we 12 kinderen verwelkomen en de trainingen werden verzorgd door BMT. Met veel
enthousiasme hebben de kids actief deelgenomen aan de trainingen en de resultaten mogen er
wezen. We hebben veel mondelinge toezeggingen gekregen van kinderen en ouders dat ze graag
door willen met onze mooie sport. Het was dan voor GPT weer een geslaagde editie en we kijken uit
naar de najaarseditie 2018, waar we graag aan deelnemen.

VRIJWILLIGERSBELEID
Het nieuwe vrijwilligersbeleid levert steeds meer geschikte matches op tussen enthousiaste leden en
in te vullen taken. Daarnaast worden ook de bardiensten goed ingevuld en wordt het voor degene
die nog geen keuze hebben gemaakt al wat meer zoeken naar een geschikte datum. Naar aanleiding
van enkele reacties die we hebben ontvangen hebben we verschillende aanvullende taken
gedefinieerd om meer geschikte taken aan te bieden voor de 70+ doelgroep, welke deze week zullen
worden gedeeld per e-mail en via het document met vrijwilligerstaken op de website. Daarnaast is
besloten om voor de leden met een daglidmaatschap de verwachte inzet te reduceren van 3 naar 2
bardiensten of een alternatieve taak in verhouding. Geef allemaal wel uiterlijk in mei je keuze door,
want in de zomer gaan we van start met de incasso's. Geef het ook door als je wilt afkopen, anders
riskeer je aanvullende administratiekosten bij het afkoopbedrag. Er zijn nog verschillende vacatures
voor vrijwilligerstaken, zie het document op de website. Een aantal specifieke vacatures staan ook
hieronder in deze nieuwsbrief beschreven.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Secretaris (bestuur)
Is effectieve communicatie een van jouw sterke punten en vind je het leuk om mee te denken met
verenigingszaken? We zijn op zoek naar secretaris voor het bestuur. Voor meer informatie of vragen,
neem contact op met: vrijwilligers@gptennis.nl.
Digitale baanplanner
Vind jij een optimale planning van de baanbezetting ook zo belangrijk en wil je bijdragen aan ieders
tennisplezier middels een digitaal afhangbord dat goed op orde is? Geef je dan op als
baancoördinator/digitale baanplanner. Voor meer informatie kun je terecht bij Jan-Willem Biezenaar:
bb@gptennis.nl.
Versterker nieuwe leden introductie
We zoeken nog iemand die wilt meedenken over de introductie voor nieuwe leden. Lijkt jou dat wat?
Neem contact op met Coy Koopal: voorzitter@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.
Functionaris Gegevensbescherming
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Wij willen binnen onze vereniging een eigen interne
toezichthouder aanstellen nu de regels per 25 mei a.s. verscherpt worden met de nieuwe Europese
privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De functionaris
gegevensbescherming ziet er op toe dat we binnen onze vereniging juist omgaan met de
persoonsgegevens van onze leden. Indien je kennis hebt over deze materie en je deze taak wilt
vervullen, of als je iemand kent die dit wilt doen, gelieve te mailen met: vrijwilligers@gptennis.nl of
je aan te melden bij één van de leden van het bestuur. Liefst binnen één week na het verschijnen van
deze nieuwsbrief.
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NOTEER IN JE AGENDA




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