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Beste leden,
In de eerste nieuwsbrief van 2016 bijdragen van onze voorzitter, de commissie vrijwilligers en nieuwe
leden, de technische commissie en een verslag van de ATP World Tour Finals.

VAN DE VOORZITTER
Onlangs ontvingen jullie een uitnodiging voor de ALV per email. De ALV. De algemene
ledenvergadering. Voor de meeste leden niet een bijeenkomst waar reikhalzend naar
wordt uitgekeken. De meeste leden zijn immers tevreden tot zeer tevreden. Dit werd
nog bevestigd door het tevredenheidsonderzoek dat enkele maanden geleden werd
gehouden.
Een ALV is vaak ook saai. Het gaat over het gevoerde beleid, de financiële
verantwoording, de wisselingen in het bestuur en zo. Geen onderwerpen waaraan we
dachten toen we besloten om te gaan tennissen bij een vereniging. Dit geldt ook voor
het vrijwilligerswerk dat gedaan moet worden, zoals het draaien van 2 bardiensten
per jaar.
Dit jaar wordt de ALV echter de moeite waard. Althans dat denk en dat hoop ik. Ik
ga een presentatie geven over het ledentevredenheidsonderzoek. Daaruit komt naar
voren wat de leden vinden en wat de leden willen. De commissie visie Genneper Parken
Tennis 2020 heeft o.a. dit onderzoek gebruikt om te komen tot een concept
meerjarenbeleidsplan. Daarin staat wat we als vereniging belangrijk vinden, wat onze
speerpunten zijn en hoe we deze willen realiseren. Ook daarover ga ik een
presentatie geven. De kunst is dan dat ik zo breng, dat het te volgen is, dat het
enthousiasmeert en dat het de betrokkenheid met onze vereniging versterkt. Het gaat
weliswaar goed met onze vereniging, maar het kan op sommige punten nog beter. Daar
willen we voor gaan. En daar geeft het meerjarenbeleidsplan handvatten voor. Dit
alles tegen de achtergrond van een mogelijke privatisering, waarover ik ook meer
duidelijkheid hoop te kunnen geven.
Kom daarom naar de ALV en neem je tennis- en trainingsmaatjes mee. Dan wordt het
volle bak. Want Genneper Parken Tennis is van, voor en door ons allemaal!
Coy Koopal,
voorzitter Genneper Parken Tennis
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VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Topvrijwilliger januari 2016: Peer Gijsen

Peer heeft mede aan de wieg gestaan van onze nieuwe tennisvereniging GPT. Als voorzitter van de
TC van TVGP was hij intensief betrokken bij de fusie tussen THES en TVGP. Sinds de oprichting van
GPT, nu twee jaar geleden, is Peer bestuurslid met vrijwilligers en nieuwe leden als aandachtsgebied.
Peer heeft diverse vrijwilligers gemotiveerd om zitting te nemen in het bestuur of een van de
commissie van GPT. Ook was hij verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieavonden
voor nieuwe leden. Helaas heeft Peer besloten om een punt te zetten achter zijn
bestuursactiviteiten voor GPT. Peer is van mening dat af en toe fris bloed de verenging doet bloeien;
zelf wil hij zijn talenten als vrijwilliger graag anders en elders in gaan zetten.
Zijn bestuursactiviteiten heeft Peer nooit als een zware belasting ervaren en ze zijn nooit een
beperking geweest om zelf te tennissen. Volgens Peer is het een misverstand dat vrijwilligerswerk
veel tijd kost. De hoeveelheid tijd die je er in investeert bepaal je helemaal zelf. Bij GPT gaan
besturen en tennissen zelfs hand in hand; na iedere vergadering gaan de bestuursleden met elkaar
de tennisstrijd aan. Voor Peer gaan de bestuurlijke tennispartijtjes stoppen, maar hij blijft lekker
competitie spelen, husselen, meedoen aan toernooitjes en vrij spelen; bij voorkeur als dubbelaar,
omdat hij daar beter in is en vooral omdat dat veel gezelliger is. En als het dan ook nog lukt om een
keer in de gemengd dubbel een toernooi te winnen in categorie 6 en eerste te worden in de
najaarscompetitie heren op vrijdagavond, dan is tennissen echt een feestje.
GPT heeft ieder wat wils te bieden op tennisgebied; je kunt er intensief trainen, fanatiek competitie
spelen, maar ook lekker husselen en recreatief een balletje slaan. Dat in combinatie met de
geweldige accommodatie bepaalt volgens Peer de kracht van de club.
Peer verlaat als bestuurslid naar zijn gevoel een goed geoliede machine, waarin nieuwe vrijwilligers
soepel in kunnen stromen en mee kunnen gaan draaien. Ook na zijn afscheid als bestuurslid blijft
Peer zelf de vruchten plukken van zijn vrijwilligerswerk. Hij kent erg veel mensen bij de club en kan
zelf gaan profiteren van de goed georganiseerde vereniging, gedragen door vrijwilligers.
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Eén ding is Peer (nog) niet gelukt en dat is om zijn eigen opvolger te vinden. Maar het kan nog. Wie
meldt zich om als opvolger van Peer als bestuurslid de vrijwilligersactiviteiten bij GPT te gaan
coördineren?
Laat het weten via vrijwilligers@genneperparken.nl!
Peer bedankt!

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Zomer Competitie (IZC) 2016
Na het succes van vorig jaar wordt er in 2016 opnieuw een Interne Zomer Competitie
(IZC) georganiseerd. Voor ieder seniorlid van onze club van iedere speelsterkte is het mogelijk deel te
nemen. Zowel in het dames- en herenenkelspel, het dames- en herendubbel als het gemengd dubbel
kan men zich inschrijven tot een maximum van 3 onderdelen. Bij de dubbel- en mixspelen schrijf je in
met een vaste partner.
De interne competitie 2016 wordt gespeeld in de maanden april t/m oktober 2016 (uitgezonderd de
zomerschoolvakantie) op gereserveerde vaste banen per poule die naast elkaar liggen nabij het
paviljoen. De partijen duren 1 uur (waarvan 5 min. om in te spelen) en worden in poulevorm
gespeeld naar sterkte. Alle partijen worden vooraf ingepland met starttijd tussen 19:00 en 22:00 uur
op maandag t/m donderdag. De inschrijving opent begin februari.
Goede voornemens en vacatures
Velen hebben waarschijnlijk goede voornemens genomen en misschien zit daar
het voornemen om ‘iets bij te dragen aan de vereniging’ tussen. Zou toch
zomaar kunnen!
Om het reilen en zeilen van de activiteiten in onze vereniging op een goed peil
te houden heeft de TC hulp nodig. Wie trekt de stoute schoenen aan om de
vereniging te helpen? Tenslotte zijn we samen sterker.
PS: je kunt elk moment goede voornemens nemen. Daar hoef je niet tot 31
december mee te wachten 
De vereniging heeft hulp nodig voor:
Banenverhuur
Als verhuurder van banen onderhoud je contacten met de abonnees en de incidentele huurders.
Incidentele huurders zijn de tennisscholen, Fontys en soms een individu. Je spreekt de banen en
tijden af en bij abonnees zorg je in samenwerking met de penningmeester voor het reserveren van
de banen en de facturering. Bij incidentele huurders worden de banen gereserveerd door degenen
die de banenreservering verzorgt. De facturering gaat in overleg met de penningmeester. Het beleid
voor de verhuur is vastgelegd in een Verhuurbeleid en al de communicatie loopt via een
verenigingsaccount. De tijd die erin gaat zitten is ca. twee maal zes uur per seizoen voor de abonnees
en ca een uur per twee weken voor de incidentele huurders. Deze functie valt onder verantwoording
van de Penningmeester en is om praktische redenen bij de TC onder gebracht. Heb je interesse of
vragen? Je kunt terecht bij Jan Willem Biezenaar via tc@gptennis.nl.
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Banenreservering
Alle reserveringen van banen worden in PMS vast gelegd zodat in het afhangsysteem te zien is welke
banen bezet / vrij zijn. Je reserveert de banen voor lessen, KNLTB-competities, verhuur en GPTactiviteiten zoals toernooien en interne competities en bent lid van de TC. De werkpieken liggen bij
de start van de zomer- en najaarslessen en bij de KNLTB-voorjaar- en najaarscompetitie. Daartussen
wordt er incidenteel gereserveerd. Tijdens de KNLTB-competities werk je nauw samen met de
verenigngscompetitieleider. Het beleid voor gebruik van banen is vastgelegd in het Baanreglement
(zie de site Ledeninfo-> Reglement) en al de communicatie loopt via een verenigingsaccount. De tijd
die erin gaat zitten is tijdens de pieken ca. vier uur per week. Heb je interesse of vragen? Je kunt
terecht bij Jan Willem Biezenaar via tc@gptennis.nl.
Trekkers voor toernooien en Interne Winter Competitie (IWC)
Onze toernooien en interne competities zijn gewaardeerde activiteiten in onze vereniging. Op het
moment organiseert één lid vijf toernooien en de IWC en die heeft zijn bordje meer dan vol. Een
toernooi en de IWC kan door een of meerdere leden georganiseerd worden. De organisatie van een
toernooi kost vier tot acht uur en die van de IWC kost, met de steun van onze webmaster,
gemiddeld één uur per week (in begin een piek en daarna af en toe een bericht) . Organiseren houdt
in: zorgen voor de aankondiging, de uitnodigingen, prijzen, speelschema’s en financiën en het
toernooi/IWC leiden. Er is een draaiboek aanwezig en je krijgt steun vanuit de TC. Heb je interesse of
vragen? Je kunt terecht bij Jan Willem Biezenaar via ac@gptennis.nl.
We zoeken iemand voor:
 het Nieuwjaarstoernooi (begin januari)
 het Openingstoernooi (1e zondag van april) en
 het Herfsttoernooi (eind November)
 de Interne Winter Competitie (november t/m maart)
 Contactpersoon tennisscholen
De contactpersoon is lid van de TC en regelt de zaken tussen de tennisscholen en de vereniging, zoals
o.a. de uitnodigingen voor lessen, het tijdig aanleveren van de vraag om lesbanen en van de namen
van de lessers en het doen van evaluaties. Twee keer per jaar, aan het begin van de cursus zijn ca. 10
uur nodig, voor de rest van het jaar is het incidenteel een paar uur. Heb je interesse of vragen? Je
kunt terecht bij Jan Willem Biezenaar via tc@gptennis.nl.
Een lichtend idee
Op de oproep voor goede ideeën om het uitschakelen van de baanverlichting te
bevorderen zijn drie reacties gekomen. Hiervoor onze dank. We gaan er mee aan
de slag. Als er nog iemand anders een idee hiervoor heeft, stuur dit dan naar
tc@gptennis.nl.

Meer informatie op sitepagina Ledeninfo-> Banen
De sitepagina Ledeninfo-> Banen is aangevuld met informatie over het in- en uitschakelen van de
baanverlichting en het vegen van de banen. Ook is er nu een link naar de reglementen.
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Verbeteringen op en rond de banen
Het bestuur reserveert elk jaar een bedrag voor verbeteringen op en om de banen. Vorig jaar zijn
daarvan nieuwe telramen gekocht. De TC vraagt iedereen die een verbetering weet dit door te geven
aan Hans Gorris (baanbeheer@gptennis.nl) of via de ideeënbus in het Paviljoen.

VERSLAG APT WORLD TOUR FINALS
Op een mooie zomerdag in juni rond de klok van 17:00uur begon ons sprookje…
Tijdens de loterij van het Parkkampioenschap viel de hoofdprijs op lotnummer 555!!
De prijs was een reisje Londen met bezoek aan de ATP finals gesponsord door Marell Sport en
Genneper Parken Tennis.
En wij waren de gelukkigen! Het was even wachten maar op vrijdag 20-11-2015 was het zover. We
moesten wel vroeg ons bed uit, maar dat mocht de pret niet drukken. Om 5:30 uur stonden we fris
en fruitig bij het meetingpoint op Schiphol. Daar werden we warm
onthaald met een cappuccino door Pim Marell, onze reisleider, en de
medepassagiers. Na de kennismaking, de koffie en een sprintje zaten we
om 7:00 uur in het vliegtuig. Op naar Londen. Inchecken in het hotel en
daarna meteen door naar O2 voor de ATP finals!
In rijen moesten we buiten aansluiten, zo druk was het. Buiten hebben
we Nadal vast goededag gezegd. Eenmaal binnen waren we zwaar onder
de indruk van de tennishal, maar nog meer van de wedstijden die we
zouden gaan zien. De grote verrassing was dat we niet alleen ’s middags 2
wedstrijden zouden zien, maar ’s avonds ook nog terug mochten komen
voor de volgende 2! We zaten vrij hoog, maar het uitzicht was perfect, we
konden alles zien, horen en zelfs ruiken!
We begonnen met HD: Dodi en Melo versus Mathowski en Zimonjic 3-6 7-5 1-6. Geweldige
dubbelwedstijd met dominante services diep achterin. Ook waren we erg onder de indruk van de
ballenjongens, -meisjes en de lijnrechters, wat een discipline! Zo goed kan je het op TV echt niet zien.
Hierna werden we verrast door de volgende toppers! Nadal versus Ferrer 6-7(2) 6-3 6-4. Enkelspel is
duidelijk anders om te kijken dan dubbel. Mooie lange diepe rally’s. Zelfs van een afstand waren de
tics van Nadal goed te volgen. Broekje, shirtje, neus en oor keer op keer…. Ons leermomentje in deze
wedstrijd was dat Nadal Inside out speelde (= om backhand heen lopen om heel cross te spelen).
Na een korte pauze met diner was het alweer tijd voor het avond programma. Startend met onze
semi-Nederlandse held Rojer. Rojer en Tecau versus Herbert en Mahut 6-4 7-5. Deze korte maar
krachtige wedstrijd wonnen Rojer en Tecau met verve. Rojer was krachtig aan het net, zijn volleys
waren goed en hard. Na de wedstrijd bleef hij maar handtekeningen uitdelen aan het publiek. En de
klapper was toch echt wel de
singelwedstrijd van Murray –
Wawrinka 6-7(4) 4-6. Een hele
spannende en tevens
langdurende wedstrijd waarin
alle tennistechnieken aan bod
kwamen. Prachtig om te zien
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en heel indrukwekkend. Er werden regelmatig calls ingezet om terug te kijken of de bal wel echt in of
uit was. Elke speler heeft 3 calls. 1 x had de scheidsrechter, die een lijnrechter overrulede, ongelijk
waardoor hij zelfs op zijn beslissing terug moest komen.
Wat een inspirerende dag, veel gezien volop genoten en vooral ook veel geleerd!
Zaterdag 21 november 2015
Na een gezamenlijk ontbijt waren we vrij om London in te gaan. ’s Avonds hadden we afgesproken
om gezamenlijk de halve finale van Federer versus Wawrinka te bekijken op een groot scherm in een
pub. Het was een spannende wedstijd en leuk om die te volgen tussen alle Engelsen. Wawrinka heeft
zich goed geweerd maar Federer bleek toch de sterkste. 7-5 6-3 Zondag hebben we nog wat na
kunnen genieten van alle indrukken en aan het eind van de dag zijn we weer teruggevlogen naar
Amsterdam. Het was in één woord een TOPWEEKEND, om nooit te vergeten! Via deze weg willen we
iedereen die dit voor ons mogelijk heeft gemaakt nogmaals bedanken! JOS & RIANNE

Ga naar de website

