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Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief bijdragen van het Indoor Sportcentrum, de Technische Commissie,
Sponsorcommissie en een herhaalde oproep van de commissie Vrijwilligers en Nieuwe Leden.

VAN HET INDOOR SPORTCENTRUM
Verkeer- en parkeeroverlast op 21 en 22 februari
Op 21 en 22 februari treedt K3 op in het Indoor Sportcentrum. Zeker rond de wisseling van de shows
zal het druk zijn. Dit is rond 11.00, 14.00 en 17.00 uur. We adviseren om met de fiets naar de banen
te komen.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Zomercompetitie (IZC) voor senioren
De inschrijving voor de IZC is geopend. De IZC bestaat uit een DE-, HE-, DD-, HD- en GD-competitie, is
van april tot en met oktober en wordt feestelijk afgesloten. Deelnemers worden op sterkte in poules
ingedeeld. Zie de site voor meer informatie (Tennis  Competitie  Interne zomercompetitie). De
organisatie is in handen van Hans Gorris.
Openingstoernooi op 29 maart
Over een dikke maand begint het zomerseizoen weer. Dit wordt geopend met, je raadt het al, het
Openingstoernooi. Net als vorig jaar gaan we weer een sprankelend toernooi organiseren. De
inschrijving is al geopend.
Verlichting op banen 16 en 17
De gemeente gaat de verlichting plaatsen en verwacht dat deze binnen enkele weken werkt.
Zware natte netten
Bij veel regen (en sneeuw) liggen de sleepnetten op een vochtige grond. Hierdoor worden ze nat en
zwaar en dat komt de kwaliteit en de levensduur niet ten goede. We willen dit oplossen door haken
te laten monteren. Zolang deze haken er niet zijn stel ik voor om natte netten over de rand van de
afzetting te hangen.
Creatief afhangen benadeelt andere leden
Het afhangsysteem is een ondersteuning om bij drukte iedereen zoveel mogelijk te laten tennissen.
Met andere woorden, zoveel mogelijk spelers op de banen en zo kort mogelijk wachten. Daarom is
het blok voor singelen 30 minuten. Niet fijn voor de degene die graag singelen, wel fijn voor degenen
die moeten wachten. Het blijkt dat singelaars met een extra pasje 60 minuten afhangen. Begrijpelijk
dat leden deze verleiding niet kunnen weerstaan (want 30 minuten is inderdaad kort), maar dit is
toch echt niet de bedoeling. Zeker niet op drukke avonden tijdens primetime. Kies als je wil singelen
een rustigere tijd uit. Dan is de kans groter dat je langer dan 30 minuten kunt singelen.
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In de vorige Nieuwsbrief stond de oproep om eens na te denken op welke gebieden je zou kunnen
helpen om dit toernooi meer bekendheid te geven en voor deelnemers en gasten aantrekkelijker te
maken. Hier is wel geteld één reactie op gekomen.
Daarom een tweede oproep. Zowel ideeën als helpende handjes zijn welkom. Geef je ideeën en/of
suggesties door via ac@gptennis.nl.

VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Genneper Parken Tennis is een jonge en groeiende vereniging.
Er wordt veel georganiseerd, zoals toernooien, competities, trainingen en feesten. Er is eigenlijk altijd
wel wat te doen. Dit organiseren gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Dit verdient ons lof en
respect! Gelukkig krijgen de vrijwilligers over het algemeen ook veel waardering en dat is mooi.
Nu doen vrijwilligers hun taken over het algemeen voor een bepaalde tijd en is er elk jaar weer
behoefte om een aantal plekken in te vullen.
Er zijn dus enkele vacatures. Deze plekken zijn vacant binnen goedlopende commissies of zijn nieuw
omdat we ook leren van ons eerste jaar als club.
Vrijwilliger zijn hoeft niet veel tijd te kosten, als we het allemaal samen doen dan levert het jou en de
club veel op!
Dus neem a.u.b. contact op als denkt een steentje te kunnen bijdragen aan onze club en/of meer
informatie wil.
Vraag je niet af wanneer je je gezicht laat zien, maar hoe je je gezicht laat zien en wordt vrijwilliger.

VAN DE SPONSORCOMMISSIE
We willen 2 nieuwe sponsoren in deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen.
Van de Valk Toucan Sport & Wellness.
De sport- en wellness-accommodatie heeft een speciale aanbieding voor alle leden van Genneper
Parken Tennis. Iedereen die de afgelopen 2 jaar geen lid is geweest ontvangt 50% korting op de
abonnementsprijzen en daarna een korting van 10% op vertoon van de ledenpas. Dit geldt niet voor
de zwemlessen die hier ook gegeven worden. Zie bijgaande <link>
Slippens Vermeer
Slippens Vermeer is makelaar die al eerder sponsor is geweest. Voor dit jaar heeft Paul Slippens
wederom een toezegging gemaakt om de vereniging te sponsoren. zie bijgaande link naar de
website: www.slippensvermeer.nl
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 ook lid van de club van 50. Je
kunt je hier opgeven: bestuuralgemeen@gptennis.nl
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Voor vragen over de sponsormogelijkheden en meldingen in deze nieuwsbrief kunnen jullie terecht
bij Eelco Bergsma, Fons Weijtens en Paul Slaats of per mail
sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl
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