Genneper Parken Tennis Nieuwsbrief juli 2014
Beste senioren van Genneper Parken Tennis,
Deze nieuwsbrief bevat mededelingen over vrije banen van de Technische commissie en
over de introductie "Club van 50" en het werven van nieuwe sponsoren van de
Sponsorcommissie.
1. VRIJE BANEN
Genneper Parken Tennis heeft in de eerste 6 maanden een drukke tennisperiode achter
de rug. Ik ga het niet hebben over de succesvolle Nieuwjaars- en Openingstoernooien
met 88 en 132 deelnemers, niet over de KLTB-competitie met 64 teams en ook niet over
de mooie Parkkampioenschappen met 226 deelnemers (Hé 55+ers, we hebben jullie
gemist!).
In deze nieuwsbrief besteed ik aandacht aan jullie reacties over het aantal banen voor
vrij tennis (vrije banen) en de 30 minuten speelduur voor twee personen. Uit jullie
reacties blijkt o.a. dat er tijdens de doordeweekse avonduren onvoldoende vrije banen
zijn.
Bij de voorbereiding van de fusie is op basis van ervaringen bij de twee verenigingen er
voor gekozen dat minimaal 25% van de banen voor vrij tennis beschikbaar moet zijn. In
het zomerseizoen zijn dit 4 à 5 banen en in het winterseizoen 2 à 3. Dit staat in ons
Informatieblad en op onze site.
Naar aanleiding van jullie reacties zijn de baanbezettingen in de afgelopen periode
gecontroleerd en blijkt dat 1) alleen op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden
alle banen tegelijk bezet zijn geweest, 2) dit ook voorkwam op avonden met 8 of meer
vrije banen, 3) het helaas een illusie is dat iedereen altijd meteen kan tennissen en 4)
vanaf midden mei niet alle dinsdag- en woensdagavond aan het criteria is voldaan. Dit
laatste had niet mogen gebeuren en daarvoor mijn excuses.
De TC gaat het criteria en de opzet van de interne competities tegen het licht houden.
Verder wordt bij het reserveren van de banen jullie opmerkingen over bijvoorbeeld de
baansoort voor vrije banen meegenomen.
In jullie reacties wordt regelmatig naar het aantal banen voor lessen verwezen. Op het
moment hebben ruim 400 leden les (meer dan 30%!). Verdeeld over vijf avonden zijn dit
circa 80 of-te-wel circa 20 baanuren per avond, is gemiddeld 5 banen van 18.00 tot
23.00.
Behalve dat het afhangsysteem last van storingen heeft gehad, biedt dit systeem samen
met wat er onderaan op de homepagina staat onvoldoende informatie over het aantal
vrije banen. Deze informatie wordt verbeterd zodat er beter zicht komt op het aantal
vrije banen. Ook blijken de meldingen van het afhangsysteem bij volle bezetting (stresstest) te kort te schieten.
De TC heeft een aantal verbeteringen voor ogen:
1. Bij de banenstatus op de homepagina komen mededelingen over het aantal vrije
banen en activiteiten die hierop van invloed zijn. Al operationeel bij het schrijven van
deze nieuwsbrief.
2. Bij het afhangsysteem en liefst ook op onze site komt een overzicht met het aantal
vrije banen op verschillende tijdstippen van alle dagen komt.

3. Een soort banenradar op onze site. Hiermee kunnen de leden op in de toekomst
gekozen momenten zien hoeveel vrije banen er op dat moment zijn.
4. Een verbetering die wat meer voeten in aarde heeft is verlichting op banen 16 en 17.
Dit zal vooral de druk op de vrijdagavonden in het voor- en najaar en tijdens de KNLTBcompetities verminderen.
Ik hoop dat met de hierboven genoemde verbeteringen het niet meer voorkomt dat leden
teleurgesteld/ ontevreden huiswaarts keren. Ik wil weten wat jullie verwachten. Mogelijk
komt er een enquête. Wacht daar niet op en stuur alvast jullie reacties en suggesties.
Na de interne competitie (medio juli) is er tot de start van de KNLTB najaar-competitie
(begin september) een rustigere periode. Dus veel vrije banen. Ik verwacht dat er tegen
die tijd een aantal van de hierboven genoemde verbeteringen gerealiseerd zijn. Jullie
worden op de hoogte gehouden van de voortgang.
Over de 30 minuten speeltijd voor 2 personen zijn ook reacties ontvangen. Tijdens de
fusievoorbereiding is dit onderwerp veel besproken en is uiteindelijk een speelduur
gekozen met het idee om zoveel mogelijk leden te laten tennissen / om zoveel mogelijk
leden op de banen te hebben. Speelduur speelt alleen als er wachttijden zijn. Met een
speelduur van 30 minuten voor twee personen wordt gestimuleerd dat er eerder met vier
personen wordt gespeeld en is de tijd dat vier leden wachten op een baan waar er twee
staan te spelen kort. Ik hoop dat deze uitleg meer begrip voor de gekozen speeltijden
geeft. Daarnaast wijs ik er op dat bij de laddercompetitie lang singelen mogelijk is en
deze op veel tijden mogelijk is. Zie ons Informatieblad.
Ik dank jullie voor jullie reacties. Deze zijn van harte welkom. Blijf deze sturen, graag
met suggesties. Stuur ze maar naar tc@gptennis.nl. De TC is pas zes maanden bezig en
kan alle ideeën gebruiken om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn.
2. INTRODUCTIE CLUBKLEDING
Wellicht hebben jullie het al gezien. Er lopen namelijk al enkele leden rond met
opvallende tenniskleding met daarop het logo van Genneper Parken Tennis. Dat kan
kloppen, want in samenwerking met onze hoofdsponsor (AKWI) kunnen we jullie hierbij
officieel melden dat er vanaf heden clubkleding verkrijgbaar is bij AKWI! De clubkleding
zal de komende jaren onze clubkleding zijn. De clubkleding bestaat uit een sportieve
kledinglijn van Erima met de kleuren wit, zwart en oranje. Je kunt kiezen uit
verschillende kledingstukken zoals een t-shirt of poloshirt, maar ook een trainingspak of
een vest/trui behoren tot de mogelijkheden. Als klap op de vuurpijl kun je op deze
kleding gratis het logo van onze tennisvereniging laten drukken. De kleding is vanaf
heden en tegen gereduceerde tarieven (15%-20% korting) te bestellen bij AKWI. Zie de
afbeelding onderaan deze nieuwsbrief.
3. INTRODUCTIE "CLUB VAN 50"
Tijdens het succesvolle Fiësta del Fusie is door de sponsorcommissie een nieuw initiatief
gelanceerd: de Club van 50. Dit initiatief is bedoeld voor de leden onder ons die de
tennisvereniging Genneper Parken Tennis een warm hart toedragen. De sponsoring is
namelijk hard nodig om allerlei leuke activiteiten voor de (jeugd)leden te kunnen
verzorgen. Voor slechts EUR 50,- per jaar kun je je naam op een vakje op een grote
afbeelding van het paviljoen Baan 1 laten zetten. Die afbeelding zal vervolgens een mooi
plekje krijgen in het paviljoen. Daarmee is direct kenbaar dat jij of jullie competitieteam
de vereniging sponsort.

Tijdens het fusiefeest hebben zich al een aantal personen aangemeld voor de Club van
50. Ben jij ook geïnteresseerd? Het aanmeldingsformulier is te vinden op de site onder
Sponsoren. Meld je dan nu aan voor de Club van 50 door een mailtje te sturen naar
bestuuralgemeen@gptennis.nl.
4. NIEUWE SPONSOREN GEZOCHT
De sponsorcommissie is continue op zoek naar nieuwe sponsoren. Hoe meer sponsoren,
hoe beter voor zowel de sponsor alsook onze vereniging. De tennisvereniging kan met
behulp van de sponsoring immers allerlei leuke activiteiten ontplooien voor haar
(jeugd)leden en de sponsor krijgt daar een stuk exposure voor terug. Exposure onder
meer dan 1200 leden, dat moet toch zijn vruchten afwerpen!
Weet jij misschien nog een persoon of onderneming (misschien je eigen werkgever of
kennissen, vrienden en dergelijke) die mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn om de
tennisvereniging Genneper Parken Tennis te sponsoren, laat het dan weten aan de
sponsorcommissie (e-mail: sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl). De
sponsorcommissie zal vervolgens rechtstreeks contact opnemen met die persoon of
onderneming. Wie weet zijn ze zelfs enthousiast te maken in onze nieuwe winddoekenactie. Met deze actie is het mogelijk om de rest van 2014 kosteloos een winddoek met
daarop het logo van de betreffende sponsor te laten plaatsen. Dat winddoek komt
vervolgens op één van de tennisbanen van ons tennispark te hangen. Ook voor interesse
over deze nieuwe winddoeken-actie en de voorwaarden daarbij, kan contact worden
opgenomen met de sponsorcommissie.
Wij wensen jullie veel tennisplezier.
Eelco Bergsma
Algemeen bestuurslid
en
Jan Willem Biezenaar,
voorzitter Technische Commissie.

