Oktober 2018

WOORD VAN DE VOORZITTER
Afgelopen nieuwsbrief ontbrak een woord van de voorzitter. Ik was op vakantie. Ik weet niet of
iemand het heeft gemist. Ik weet evenmin of en hoe vaak mijn stukjes worden gelezen. Ik krijg
immers zelden een reactie.
Hoe anders was dat met de vlogs tijdens de Genneper Parken Trophy. Die waren echt goed. Ze
werden veel geliked en gedeeld. Er werd vast en zeker over gesproken. Ik keek er tijdens mijn
vakantie zelfs naar uit.
Twee totaal verschillende manieren van communiceren. Waarschijnlijk met twee totaal verschillende
doelen. En wellicht ook twee totaal verschillende doelgroepen.
Daarom is het goed dat een groep vrijwilligers een communicatieplan heeft gemaakt. Wat wil je
communiceren met wie, hoe en waarom? Er is vooral gebrainstormd over mogelijkheden.
Tegelijkertijd hebben we te maken met het ICT- en communicatiebeleid van de KNLTB. We moeten
afscheid nemen van Plan My Sport en over naar het pakket van de KNLTB. Dit pakket voldoet nog
niet. Niet aan wat we nu hebben, laat staan wat we straks willen.
Wordt vervolgd. Ik hou jullie op de hoogte, via de nieuwsbrief, maar nog liever via GPT V.

CHEQUES VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT!
Voor het stimuleren van enthousiaste ideeën van zowel jeugd als
seniorleden stellen we voor de activiteitenkalender van 2019 vier
'cheques' beschikbaar, om grote en kleine initiatieven te stimuleren.
Zowel voor de jeugd als voor de senioren hebben we een cheque van
€200 en €400 per doelgroep beschikbaar. Heb jij een idee voor een
leuke activiteit (met of zonder tennis) voor de vereniging die je zelf
mee wil organiseren komend jaar, meld jezelf (of ouders met
jeugdleden)
dan
uiterlijk
5
november
aan
bij:
vrijwilligers@gptennis.nl. Beschrijf je idee, de doelgroep, geef aan welk budget je nodig denkt te
hebben en of je al weet met wie je dit zou willen organiseren en mail dit uiterlijk 5 november
naar: vrijwilligers@gptennis.nl. De vrijwilligerscommissie maakt een selectie uit de ingezonden
ideeën. Dus grijp de kans om bij GPT een toffe activiteit neer te zetten en laat het ons uiterlijk 5
november weten!
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GOUDEN AFSLUITING
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ZATERDAG 13 OKTOBER: SJENG SCHALKEN OP BEZOEK BIJ GPT!
De titel geeft het al een beetje weg: komende zaterdag 13 oktober zal een van de beste Nederlandse
tennissers ooit (hoogste ranking: 11e van de wereld, 9 ATP titels en halve finalist US Open 2002),
Sjeng Schalken, op bezoek komen bij Genneper Parken Tennis. Sjeng zal vanaf 13:00 tot
waarschijnlijk 16:00 uur aanwezig zijn op het park om een team te coachen. Daarnaast zal de gehele
dag een cameraploeg van de KNLTB opnamen maken. De opnamen zullen worden gebruikt om aan
alle KNLTB-leden te laten zien waarom competitie tennis zo leuk is.
Het begon allemaal met een oproep van de KNLTB op Facebook:

Uit puur enthousiasme en met een flinke dosis bravoure en (Eindhovense) bluf werd daar op
gereageerd door het zaterdagteam Mix 3:

Zonder al te veel verwachtingen verstreek de tijd en op Facebook was aan de grote lijst reacties
duidelijk te zien dat er veel animo voor deze prijs was. Groot was dan ook de verbazing en vreugde
toen de volgende reactie kwam:

3

September 2014
Nu zouden wij natuurlijk geen Genneper Parken Tennis zijn (met de herinnering aan een zeer
geslaagde en kleurrijke Genneper Parken Trophy nog vers in het geheugen) als we hier geen speciale
dag van zouden maken. Graag nodigen wij dan ook alle leden uit om hier met GPT Mix 3 een leuke
dag en avond van te maken. De pizzaoven zal aanstaan (er hoeft dus niet gekookt te worden),
Herfstbock is op de tap en voor DJ feest-vermaak zal worden gezorgd! Oftewel een traditionele
competitie dag bij Genneper Parken Tennis! Tot zaterdag de 13e!
P.S.: om alvast in de stemming te komen: Sjeng Schalken Highlights

SPONSORNIEUWS
Oproep voor nieuwe leden voor de sponsorcommissie
Wij zijn trots op onze sponsorpakketten en zijn nog op zoek naar leden die nieuwe sponsoren gaan
benaderen en de bestaande sponsoren aandacht geven. Verder dagen wij jullie uit om zelf sponsor te
worden of in jullie netwerk naar een sponsor voor de club te kijken. Heb je interesse, dan kun je dit
kenbaar maken door te mailen naar Paul Slaats, via sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl.
Klik hier om de sponsorpresentatie te bekijken.
De club van 50
Je kunt nog steeds sponsor worden van de club; je naam of die van je bedrijf komt dan te hangen in
het clubhuis. Een bijdrage van € 50,-- per jaar en je bent ook lid van de club van 50. Er zijn nog 18
plaatsen vrij van de in totaal 50 stuks. De club van 50 komt 1 x per jaar bij elkaar om met elkaar te
tennissen en af te sluiten met een drankje en hapje. Je kunt je hier
opgeven: sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl
Nieuwe sponsoren: BMT Tennis en Reijnders Advocaten
BMT Tennis is één van de 2 tennisscholen die wij hebben. Per 1 augustus heeft BMT Tennis een
zilverpakket en mooi winddoek op baan 11. Reijnders Advocaten is ook per 1 augustus sponsor
geworden van Genneper Parken Tennis met een mooi winddoek op baan 5. Beide sponsoren waren
ook aanwezig tijdens de jaarlijkse sponsoravond op 22 augustus, waarvoor BMT Tennis ook een
tennisclinic heeft verzorgd voor de sponsoren.
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THEMATOERNOOI OP ZONDAG 4 NOVEMBER
Hebben jullie ook zo'n zin in een gezellige tennismiddag met al je vrienden van GPT? Hebben jullie
ook zin om de spiertjes weer lekker op te warmen in deze koude herfstmaanden? Of moeten jullie
simpelweg afkicken van de drukke najaarscompetitie? Wat je reden ook is, dit is dé uitgelezen kans:
op zondag 4 november vanaf 12.30 uur zal namelijk het té gezellige Thematoernooi weer
plaatsvinden! Op deze dag word je ingedeeld op speelsterkte, samen vorm je een poule. Elke
wedstrijd speel je weer met een andere medespeler of -speelster. Zo kun je op 1 dag met (bijna) al
je tennisvrienden een leuke pot spelen. Daarnaast is er in een van de pauzes nog tijd voor wat
vermaak! Uiteraard in thema, maar daar horen jullie later meer over... De uitnodiging om je in te
schrijven volgt uiterlijk in de tweede week van oktober. Tot 4 november allemaal!!!

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Extra competitietraining
Binnenkort zal er weer gestart worden met het geven van competitietraining voor kinderen die in
groen of geel spelen in het voorjaar. Er zullen ca 16 lessen gegeven worden van een uur voor een
gereduceerd tarief van € 50,-. De club en beide tennisscholen subsidiëren deze training. Voorwaarde
is wel dat kinderen die hieraan deelnemen in het voorjaar competitie gaan spelen. Een mailing om in
te schrijven voor deze extra training volgt.
Herfsttoernooi
Noteer alvast in je agenda: Vrijdag 9 november, Herfsttoernooi voor alle jeugd van Genneper Parken
Tennis. Van 17.00 uur-19.00 uur voor alle kinderen van de basisschool en van 19.30-21.30 uur voor
alle middelbare scholieren.

NIEUWS OVER DE BANEN
Nieuwe lijnenvegers
Sinds 3 oktober zijn nieuwe roterende lijnenvegers geplaatst in de kokers van de smashcourtbanen 1
t/m 10. Omdat er één lijnenveger per twee banen (kooi) is besteld gaat het in totaal om vijf vegers.
We denken dat deze nieuwe roterende vegers de lijnen beter zandvrij kunnen maken dan de nu
gebruikte vaste vegers. Het vaker gebruiken van de nieuwe vegers is mede het doel van deze
aanschaf. De voorheen gebruikte tien vaste vegers zijn weggehaald.
Overigens blijven de huidige vaste vegers voor de acht gravelbanen wel in gebruik omdat deze voor
de lijnen op deze banen goed functioneren.
Afhangen
Let op: kies bij het afhangen “Baan 1”, “Baan 2”, etc.
Negeer de cijfers die erboven staan: dat zijn de oude
baannummers. Soms vergissen leden zich. Ze hangen
bijvoorbeeld af op ‘8’ en gaan op ‘Baan 8’ tennissen
terwijl ze in werkelijkheid op ‘Baan 1’ hebben
afgehangen. Nog een of twee maanden en we hebben
een nieuw afhangsysteem. Voor het zover is hebben
we nog ‘last’ van de omnummering.

5

September 2014
EVEN VOORSTELLEN: ESTHER MARTENS, DE NIEUWE SECRETARIS VAN GPT
Mijn naam is Esther Martens. Na jarenlang te hebben gehandbald, ben ik in 2011 begonnen met
tennissen bij onze tennisvereniging. Naast training en competitie heb ik de afgelopen jaren met veel
plezier meegedaan aan diverse clubactiviteiten. Zonder vrijwilligers zijn al die
activiteiten niet mogelijk, waardoor ik me realiseerde dat ik ook graag een
bijdrage wil gaan leveren in de vorm van een vrijwilligerstaak. In juni van dit
jaar werd ik benaderd met de vraag of ik de rol van secretaris wilde gaan
vervullen. Na wat oriënterende gesprekken heb ik besloten om die rol te
accepteren, omdat dit een mooie manier is om meer betrokken te zijn en veel
mensen binnen de vereniging te leren kennen. Ik hoop dat ik een positieve
bijdrage kan leveren en ik hoop dat we meer enthousiaste leden vinden die zich
in willen zetten als vrijwilliger voor deze mooie vereniging.

BESTUUR ZOEKT EEN NIEUWE BAANCOMMISSARIS SMASHCOURTBANEN
Samen met Hans Gorris is hij/zij verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het totale
park. Daarbij neemt de nieuwe commissaris de smashcourtbanen 1 t/m 10 onder zijn/haar hoede,
terwijl Hans Gorris zich toelegt op de gravelbanen 11 t/m 18 en de beregening.
De werkzaamheden bestaan grofweg uit de volgende taken:
 het wekelijks controleren van de banen en het hekwerk;
 het contact houden met en controleren en eventueel bijsturen van de
onderhoudswerkzaamheden die door de aannemer BTL worden uitgevoerd;
 het maandelijks controleren van de verstuurde onderhoudsfactuur en de hierin genoemde
werkzaamheden vergelijken met het afgesloten onderhoudscontract;
 het jaarlijks adviseren aan het bestuur of het contract met BTL kan worden verlengd en of er
aanpassingen aan het contract gewenst zijn;
 het toezien op het jaarlijks groot onderhoud van de banen door een onderaannemer van de
BTL;
 het namens het bestuur ontvangen en laten uitvoeren van periodieke inspecties van de
banen door de gemeente Eindhoven en het communiceren over en aftekenen van de
rapportages hierover;
 het inschakelen en overleggen met de gemeente Eindhoven over problemen op het park
zoals scheve hekken, konijnenoverlast, slechte drainage, begroeiing en verhardingen o.a. via
buitenbeter-app;
 het in de winter controleren van de banen voor wat betreft de bespeelbaarheid en het risico
op beschadiging bij opdooi. Besluiten of de banen al dan niet moeten worden gesloten. Na
sluiting met dagelijkse inspecties ervoor zorgen dat de banen zo snel mogelijk weer in
gebruik kunnen worden genomen. De communicatie voor dit alles verzorgen via de
Whatsapp-groep, nieuwsbrief, website en bord ingang park;
 het incidenteel maken van kopij voor de nieuwsbrief en de website over het baanonderhoud
en het gebruik van de banen.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Coy Koopal, voorzitter: 06-51081475
of voorzitter@genneperparkentennis.nl
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ENTHOUSIASTE COLLEGA’S GEZOCHT VOOR ONZE BAR!!!
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde
collega’s die ons barteam willen komen versterken. Je werkt
voornamelijk zelfstandig, waarbij de werkzaamheden verschillen
van barmedewerker tot het bereiden van eenvoudige hapjes
(tosti’s, bitterballen, etc.)
Functie-eisen
 je bent spontaan en enthousiast;
 je hebt gevoel voor gastvrijheid en een flexibele instelling;
 je bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel je werkt, maar 1 dienst per 2 weken is wel minimaal
vereist, bij voorkeur ook in het weekend (afhankelijk van het aantal uren).
Ben je 17 jaar of ouder en heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met
brigittebleeker@gmail.com.

NOTEER IN JE AGENDA








Sjeng Schalken: 13 oktober
Gouden Afsluiting: 27 oktober
Thematoernooi: zondag 4 november
Avondtoernooi voor jeugd t/m 17 jaar: vrijdag 9 november 17:00-21:30
Herfsttoernooi: zondag 25 november
80’s & 90’s toernooi: zaterdag 17 november (let op: datum is veranderd!)
Après-jubi-ski-feest: vrijdag 11 januari 2019

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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