Januari 2015
Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief mededelingen van het Bestuur, de Bar-, Jeugd-, Sponsor- en Technische
commissie en de commissie vrijwilligers en nieuwe leden.

VAN HET BESTUUR
Op verzoek van tennisscholen Marell Sports en Eindhoven Roorda Tennisschool heeft het bestuur
besloten om de leden in 2015 voor zowel de junior- als seniortrainingen de keuze tussen deze twee
tennisscholen aan te bieden. Een korte introductie van beide tennisscholen is te vinden op
https://genneperparkentennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/GenneperParkenTennis/
Training/Tennisscholen/Marell%20Sports
en
https://genneperparkentennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/GenneperParkenTennis/
Training/Tennisscholen/Roorda
Hopelijk kunt u een weloverwogen keuze maken om ook dit jaar weer fanatiek uw
tennisvaardigheden bij te slijpen!

VAN DE BARCOMMISSIE
Dringende oproep bardienst
Om het seizoen weer gladjes te laten verlopen hebben wij jouw hulp nodig!
Jij wilt toch ook graag iets drinken na een potje tennis of een leerzame training? We kunnen echter
met 2 verplichte bardiensten per lid het aantal openingsuren van de bar niet opvangen. We zoeken
daarom vaste ‘bardienstmedewerkers’, die tegen een kleine vergoeding bardienst willen draaien.
Weet jij iemand die dat leuk vindt of wil je misschien zelf vaste bardienstmedewerker worden, geef
dit dan door aan Brigitte Bleeker (brigittebleeker@gmail.com).
Wij rekenen op jou!
De Barexploitatiecommissie

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Carnavalstoernooi 2015
Op zondag 8 februari organiseert de Jeugdcommissie van 10:00 – 12:00 uur voor alle GPT-jeugdleden
het Carnavalstoernooi. Uiteraard mogen jullie allemaal verkleed komen!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: Bas@marellsports.com
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
`Opdooien´, wat is dat?
Onderaan de GPT-website staat een bericht over de banenstatus. Daarin staat nu `VOOR DE VROEGE
TENNISSER, GA NIET OP EEN BAAN SPELEN BIJ INTREDENDE DOOI´. Wat betekent dit?
We spreken van opdooi als na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een nog
bevroren en ondoorlatende grond eronder. Wanneer er toch wordt getennist bij opdooi leidt dit tot
schade aan de banen, zoals oneffenheden in de ondergrond of het kreuken van de mat. Deze schade
is vrijwel niet te herstellen waardoor we er altijd last van blijven hebben. De enige remedie is: bij
opdooi de banen niet betreden.
Genneper Parken Trophy 2015
In de laatste week van augustus wordt de Genneper Parken Trophy op ons park gespeeld. Dit zijn een
Nationaal Ranglijst Toernooi (twee sterren) en een open toernooi gecombineerd in één week.
Nu we zo een mooi park en paviljoen hebben, hebben we een basis om dit toernooi aantrekkelijker
te maken waardoor er meer deelnemers en meer toeschouwers komen. Dit komt ten goede aan het
toernooi en de vereniging. In 2014 is er een aanzet gegeven en dat heeft tot leuke complimenten
geleid. Wij willen dit verder uitbouwen. Hierbij komen vragen als ´Hoe kan het toernooi meer mediaaandacht krijgen?´, Hoe krijg ik meer deelnemers en toeschouwers?´, ´Hoe krijg ik meer sponsors?´,
´Hoe kan het toernooi zich onderscheiden van allerlei andere toernooien?´, ´Is er groei mogelijk (drie
sterren)?´, etc. Wij als leden hebben samen een gigantische hoeveelheid kennis en ervaring op
allerlei gebieden die gebruikt kan worden om op deze vragen een antwoord te geven.
We willen een werkgroep oprichten om een aanzet te geven tot dit initiatief. Denk eens na op welke
gebieden je zou kunnen helpen. Zowel ideeën als helpende handjes zijn welkom. Zie je
mogelijkheden? Laat dit weten via ac@gptennis.nl.
Oproep voor interne wintercompetitie (IWC)
Helaas kampt een team in de C-poule met een gebrek aan deelnemers. Meld je aan via
ac@gptennis.nl als je op enkele vrijdagavonden een dubbel en/of een mix wilt spelen. Het niveau in
de C-poule is 7/8. Informatie over de IWC vind je op de site, volg Tennissen  Competitie 
wintercompetitie.
VAN DE SPONSORCOMMISSIE
Vanaf heden willen we in elke nieuwsbrief aandacht besteden aan onze sponsoren.
In deze nieuwsbrief willen we de leden van de sponsorcommissie aan jullie voorstellen:
Eelco Bergsma, Lex van Schoonhoven, Fons Weijtens en Paul Slaats, te bereiken via:
sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl
We willen dit jaar nieuwe sponsoren zoeken en vragen daarbij jullie hulp. Wie kan ons in contact
brengen met nieuwe potentiële sponsoren?
Degene die een betalende sponsor aanlevert krijgt een leuke attentie en eervolle vermelding! Op de
website van de club staan alle mogelijkheden:
https://genneperparkentennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/GenneperParkenTennis/
Sponsoren
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Uiteraard kun je ook zelf sponsor worden van de club en komt je naam op het bord in het clubhuis
van BAAN 1: de club van 50. Een donatie van € 50,-- per jaar en je bent lid van de club van 50. Je kunt
je hier opgeven: bestuuralgemeen@gptennis.nl
In de komende nieuwsbrieven gaan we ook acties van onze sponsoren kenbaar maken.
Sponsoren betekent 3 x GOED: GOED voor de sponsor, GOED voor de leden, GOED voor de club.
VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Zoals reeds in een eerdere nieuwsbrief gemeld zijn er vacante plekken in de volgende commissies:
1) Vacature Voorzitter Jeugdcommissie
We zoeken iemand met affiniteit met onze jeugd die de voorzittershamer op wil pakken
binnen een goed lopende commissie. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt deel uit
van het bestuur en is dus de verbinding tussen de jeugdcommissie en het bestuur van onze
vereniging.
2) Vacatures paviljoencommissie
 De Paviljoencommissie zoekt iemand die bereid is het terras netjes te houden. Dit houdt
in dat je 1 – 2 keer per week de stoelen en tafeltjes netjes zet en reinigt indien nodig.
 We zijn op zoek naar iemand met kennis/interesse in IT. Toon Veekens gaat stoppen met
zijn werkzaamheden. Hij ondersteunde de paviljoencommissie met de software nodig
voor bv de toegangscontrole en er is dus met spoed behoefte aan een vervanger.
3) Vacatures vrijwilligerscommissie
We zoeken iemand die het onze slogan “laat je gezicht zien” omzet in gerichte acties om
vrijwilligers te werven. Deze gerichte acties moeten zo’n 1 – 2 keer per jaar plaatsvinden
(mag natuurlijk meer).
4) Vacatures algemeen
Naast bovengenoemde vacatures is er altijd plek voor een nieuwe enthousiasteling. Je doet
vrijwilligerswerk natuurlijk altijd voor een bepaalde tijd, dus als je je nu aanmeldt hebben we
de tijd om je in te werken en een goede overdracht te regelen.
Indien je interesse hebt in één van de omschreven functies of als je je wilt aanmelden om op een
andere manier een bijdrage te leveren aan onze vereniging, meld je dan aan door een mailtje te
sturen naar vrijwilligers@genneperparkentennis.nl
Uiteraard kun je ook iemand aan van het bestuur of de commissie die je zou willen versterken
rechtstreeks aanspreken.
Coy Koopal, voorzitter
Sigrid Vedder, Jeugdcommissie
Jan Willem Biezenaar, voorzitter Technische Commissie
Peer Gijsen, voorzitter commissie vrijwilligers en nieuwe leden
Erwin Wolters, eindredacteur

