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Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van onze voorzitter Coy Koopal, een bericht van Andriana Babic-Brkic ,
de commissie vrijwilligers en nieuwe leden (Jeanne Hagen), de technische commissie (Sophie
Truijens), de jeugdcommissie (Sigrid Vedder), de paviljoencommissie en het verzoek om in te
schrijven voor de bardiensten.

VAN DE VOORZITTER
Ondanks extra aandacht voor de ALV in de vorige nieuwsbrief en een op het eerste gezicht goed
gevuld paviljoen tijdens de ALV, heeft het bestuur moeten vaststellen dat onvoldoende leden de
presentielijst hebben getekend om de genomen besluiten rechtsgeldig te doen zijn.
Dit betekent dat er een nieuwe ALV bijeengeroepen dient te worden. Het bestuur heeft besloten
deze plaats te laten vinden tijdens het openingstoernooi op zondag 3 april 2016. De agenda van
deze ALV is gelijk aan die van 2 februari 2016. Een officiële uitnodiging ontvangen jullie separaat per
email.
Om deze ALV zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoekt het bestuur indien uw vragen heeft
deze vooraf schriftelijk in te dienen bij mij als voorzitter. De notulen van de vergadering van 2
februari zijn te lezen via onderstaande link of direkt op de website onder ledenifno->algemene
ledenvergadering ( je moet eerst inloggen(.
Om de notulen te openen klik hier

EEN BERICHT VAN ANDRIANA BABIC-BRKIC
Beste Leden,
Ik wil mijn excuus aanbieden voor het gebruiken van jullie email en het versturen van de link om te
stemmen voor de leukste baby van Eindhoven. In mijn enthousiasme ben ik te ver gegaan en dat is
niet correct geweest.
In mijn ogen was het onschuldige email, waarvan het niet de bedoeling was om jullie lastig te vallen.
Daarnaast heb ik niet jullie email openbaar willen maken voor anderen en hoop ik dat jullie begrijpen
dat het om een misverstand gaat.
Ook spreek ik mijn excuus uit naar de tennisvereniging en het bestuur voor deze inventieve actie.
Hopelijk zien jullie dit na deze mail ook als een misverstand en kunnen we elkaar een hand schudden
op de baan.
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COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN

Fons Weijtens: topvrijwilliger februari 2016
Fons Weijtens is eindredacteur van het informatieblad van GPT dat jaarlijks verschijnt en dat
boordevol nuttige informatie staat. Dat doet hij nu voor GPT; maar voordat GPT bestond vervulde hij
die rol ook al bij TVGP en ASV, voorgangers van onze vereniging. Fons is bijna toe aan zijn zilveren
jubileum als clubbladredacteur. Fons vindt redactiewerk hartstikke leuk en doordat hij met zijn
‘hobby’ al jarenlang iets kan betekenen voor de club waarvan hij al zo’n 42 lid is, voelt hij zich zeer
betrokken bij de club. Het nieuwe informatieblad voor 2016 is weer in wording, het zijn dus drukke
tijden voor Fons.
Volgens Fons is het doen van vrijwilligerswerk voor nieuwe leden de beste manier om in te burgeren
binnen de club. En als je dat kunt door inzet van je hobby is dat natuurlijk helemaal geweldig.
Fons slaat zelf zo’n 2 à 3 keer in de week een tennisballetje. In zijn jongere jaren was hij vooral
singelaar. Nu gaat zijn voorkeur uit naar dubbelspel; want tja, de conditie…
Onder druk komt het beste in Fons boven, niet alleen wat betreft het redactiewerk maar ook op de
tennisbaan. Onder die druk werd hij een paar keer clubkampioen in het dubbelspel. Maar ook het
winnen van een doos tennisballen bij een gezelligheidstoernooitje doet zijn tennishart goed. De
leukste tenniservaring die in zijn geheugen gegrift blijft, is een uitwisseling met een tennisvereniging
in Duitsland.
Fons vindt dat GPT zijn leden heel veel te bieden heeft: een professioneel paviljoen, banen van
superkwaliteit, gezellige husselavonden, veel toernooien en andere evenementen.
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Als Fons mag dromen over zijn ‘super GPT’ dan droomt hij over een vereniging
 waar alle banen smashcourt hebben;
 waar altijd ruimte is om vrij te tennissen;
 waar de prijzen aan de bar lekker laag zijn.
Fons heeft ook nog een belangrijke veiligheidstip voor het paviljoen: schuur de trappen, want die zijn
vaak levensgevaarlijk glad.
Wil jij je als vrijwilliger ook op een of andere manier inzetten voor de vereniging?
Laat dat weten via vrijwilligers@genneperparken.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
Vanaf nu geen herinneringen meer per email
Met de komst van de maandelijkse digitale nieuwsbrief worden de activiteiten die op de vereniging
worden georganiseerd bij voornamelijk aangekondigd via de digitale nieuwsbrief en de website.
Voor TC-gerelateerde activiteiten waar een individuele inschrijving voor is (zoals toernooitjes) wordt
daarnaast nog een persoonlijke uitnodiging met een persoonsgebonden inschrijflink gemaild, maar
ontvangt u géén herinneringsmail meer, met het oog op de reductie van e-mailverkeer. Houd
daarom zelf in de gaten vanaf wanneer en tot wanneer u voor de activiteiten kunt inschrijven.
Openingstoernooi op zondag 3 april
Reserveer zondagmiddag 3 april in uw agenda. Dan wordt van 12.30u tot ca. 18.00 uur het
zomerseizoen 2016 geopend met het Openingstoernooi. Een toernooi voor senioren en dagleden.
Je speelt met verschillende partners enkele dubbel of mix partijtjes in een poule. Er zijn geen
inschrijfkosten aan verbonden.
Interne Winter Competitie 2015-2016 (IWC) is voorbij
De week van 15 februari was de laatste speelweek. De winnaars in de
B- en C-poule zijn bekend. De felicitaties gaan naar team Petra
Bongers (B3) en team Monique Mobach (C7) met hun eerste plaats.
Zij ontvangen een Antonio’s diner-cheque van €50,-. In de A-poule
stond op het moment van schrijven team Lex van Schoonhoven (A2)
op de 1e plaats maar zij kunnen nog door team Monique Bertels (A1)
gepasseerd worden. Er is geen 2e ronde zodat er voldoende banen
vrij zijn voor leden die voor de KNLTB-competitie willen trainen.
Inschrijving Interne Zomer Competitie (IZC) 2016 is geopend!
Na het succes van vorig jaar wordt weer een Interne Zomer Competitie (IZC) georganiseerd, voor
ieder seniorlid van iedere sterkte. Zowel in het dames- en herenenkelspel, als de dames-, heren- en
mixdubbel kan men zich inschrijven tot een maximum van 3 onderdelen. Bij de dubbelspelen schrijf
je in met een vaste partner. Het opgeven als reservespeler is ook mogelijk via een mailtje
naar ic@gptennis.nl. Er wordt gespeeld in de maanden april t/m oktober 2016 (uitgezonderd de
zomerschoolvakantie) op vaste banen per poule nabij het paviljoen. De partijen duren 1 uur en
worden vooraf ingepland met starttijd tussen 19:00 en 22:00 uur op maandag t/m donderdag.
Schrijf je voor 13 maart in via de website!
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Tennislessen zomer
Begin april starten de zomerlessen, junioren vanaf 4 april en de senioren vanaf 11 april. Het bestuur
heeft besloten dat de Tennisscholen Anne Roorda en Marell Sports niet hetzelfde programma en
dezelfde tarieven hoeven aan te bieden. Kijk verder op onze website onder ‘Training’ voor meer
informatie en inschrijven.
NB: Gezien de enorme vraag naar tennislessen kan het zijn dat er meer inschrijvingen zijn dan dat er
aan trainingsbanen beschikbaar is ons park. Hoe de tennisscholen hiermee omgaan (bijvoorbeeld
uitwijken naar een andere locatie) kun je navragen bij de tennisscholen.
Het Afhangscherm is verbeterd
De knoppen op het afhangscherm en de tekst in de berichten zijn groter gemaakt, met dank aan Lex
van Schoonhoven. Hopelijk is de leesbril nu niet meer nodig. Suggesties voor andere verbeteringen
kunt u naar bb@gptennis.nl sturen. Alvast bedankt.
Coördinator TC-activiteiten
Nanou Jacobs heeft haar functie als coördinator TC-activiteiten neer gelegd. Wij bedanken Nanou
voor haar prettige bijdrage (o.a. het samenstellen van de activiteitenkalender) en zijn nu dus op zoek
naar iemand die haar rol wil overnemen. Het betreft vooral het eenmaal per jaar samenstellen van
de activiteitenkalender en de rol van contactpersoon voor de kartrekkers van de verschillende
toernooien. Interesse?  Neem contact op met Menno Haring: tc@gptennis.nl.
Gezocht: Trekkers voor toernooien en/of Interne Winter Competitie (IWC)
Voor de organisatie van een of meerdere toernooitjes of de interne winter competitie zijn we op
zoek naar een of meerdere leden die dit zouden willen doen. De organisatie van een toernooi kost
eenmalig vier tot acht uur. Organisatie 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/uitnodiging, prijsjes, 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.
Gezocht: Vrijwilliger 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 Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Gezocht: Vrijwilliger 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
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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 Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Gezocht: Assistent Verenigingscompetitieleider (VCL)
De Verenigingcompetitieleider heeft een belangrijke functie bij de organisatie van de KNLTBcompetities binnen onze vereniging. Om te zorgen dat dit zo goed mogelijk loopt en er meer mensen
binnen de club zijn die weten hoe dit werkt zijn we op zoek naar een of meer assistent VCL-ers om
geleidelijk aan wat taken van onze huidige VCL-er Frank Mertens over te nemen. Lijkt dit je wat?
Neem contact op met Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Gezocht: 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 sr@gptennis.nl.
Feestcommissie zoekt vrijwilligers
Naast het organiseren van een feestavond voor de vereniging is aan deze commissie gevraagd
bepaalde activiteiten en toernooien van wat meer gezelligheid te voorzien. Wij zijn op zoek naar
enkele enthousiaste leden die van gezelligheid en een feestje organiseren houden!
We zouden het qua samenstelling goed vinden om vanuit verschillende leeftijdscategorieën een
afvaardiging te hebben. Het kost je ongeveer 3 à 4 keer per jaar een avond overleg en het aanwezig
zijn bij de enkele van deze activiteiten, bijvoorbeeld het openingstoernooi, afsluiting competitie,
huldiging kampioenen, vrijwilligersavond of een dagdeel van een toernooi. Heb jij zin om dit mee
vorm te geven en leuke ideeën tot uitvoering te brengen, neem dan contact op met de
feestcommissie (Marie-José Truijens-Kanters en Daan van Sambeeck):
feestcommissie@genneperparkentennis.nl

JEUGDCOMMISSIE
Binnenkort verschijnt de Activiteitenkalender voor 2016 waar ook alle activiteiten voor de jeugd in
vermeld staan. Met een reden lichten we er nu vast graag een aantal uit.
We zijn namelijk op zoek naar mensen die het leuk vinden mee te denken en te helpen bij de
voorbereiding van een van deze activiteiten. Op de dag zelf zorgen we er uiteraard met elkaar voor
dat onze GPT jeugd een fantastisch event beleeft! Leden van alle leeftijd zijn van harte welkom. Je
hoeft niet per se een tennissend kind te hebben.
Laat ons zsm weten bij welke aktiviteit je bereid bent te helpen door een email te sturen naar:
jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl.
zondag 10 april, 10 – 17 uur: Lentetoernooi
10 – 13 uur: basisscholieren
13 – 14 uur: lunch
14 – 17 uur: middelbare scholieren
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zondag 5 juni, 16 uur:
Afsluiting KNLTB voorjaarscomp voor middelbare school jeugd en groene
competitie
woensdag 8 juni, 13 - 18 uur:
Bezoek aan Ricoh/Topshelf Open Rosmalen: Kids Day
zondag 12 juni, 9.30 – 15 uur:
Tennis Kids: Parkkampioenschappen rood, oranje, groen
zondag 30 oktober, 16 uur:
Afsluiting KNLTB-najaarscompetitie voor middelbare schooljeugd en groene
competitie
vrijdag 11 november, 16.00 – 21.30 uur:
GLOW-toernooi :
16.30 – 18.30 uur basisscholieren
18.30 – 19.30 uur diner
19.30 – 21.30 uur middelbare scholieren
zondag 18 december, 9.00 – 12.00 uur:
Wafeltoernooi

PAVILJOENCOMMISSIE
Als elke seconde telt!
Het AED apparaat (te gebruiken bij een hartstilstand) hebben we verplaatst op een voor ieder
zichtbare plaats. Rechts bij de trappen van de ingang van het paviljoen.
Bardiensten
Ben je nog niet actief betrokken bij het bardienstcircuit? Plan dan nu je 2 bardiensten in: je bent dan
de gastheer of gastvrouw die achter de bar staat om onze leden - en ook nieuwe leden - zich thuis te
laten voelen bij onze vereniging.
Als iedereen 2 bardiensten (2 x 3 uur) per jaar draait, kunnen we zelfs het aantal openingsuren van
de bar uitbreiden. Dit lukt echter niet als je je bardiensten afkoopt. En wat zijn nu 2 bardiensten per
jaar? Geef je op via genneperparkentennis.planmysport.com
Dus niet uitstellen, maar nu inplannen. Alleen kunnen we iets. Samen (bijna) alles.
BE FAIR!!!
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Inschrijven bardiensten
De bardienstplanner is weer geopend!
We verzoeken seniorleden vóór 1 april twee bardiensten in te plannen. Vrijgesteld van bardiensten
zijn: 70-plussers (geboren voor 01-01-1946), slapende leden, bestuurs- en commissieleden en leden
van verdienste.
Indien je geen bardienst wilt draaien graag voor 1 april a.s. aangeven dat je wilt afkopen.
Ook bestaat de mogelijkheid om in plaats van bardiensten keukendiensten te draaien. Hiervoor zijn
tijdens de competitie en toernooien een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht je
keukendiensten willen draaien dan verzoeken wij je contact op te nemen met Brigitte Bleeker
(brigittebleeker@gmail.com).
Hieronder volgt een korte handleiding hoe het inschrijven en afkopen in z’n werk gaat.
Handleiding inschrijven bardiensten
1. Ga naar www.genneperparkentennis.nl.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht je je gebruikersnaam of wachtwoord zijn
vergeten, klik dan op de link "nieuw of vergeten". Je ontvangt dan een e-mail met je inloggegevens.
3. Selecteer in het menu “Paviljoen”, "Bardienst", “Inplannen”.
4. Selecteer een dag + tijd waarop je bardienst wilt draaien en klik op “Reserveren”.
Bardiensten overdag en in de vroege avond (tot 22:00 uur) worden standaard door 1 persoon
gedraaid. De late avonddienst (tot 24:00 uur) wordt door 2 personen gedraaid. Afwijkingen hierop
staan in de lijst vermeld bij “Bezetting”. Zodra een bardienst vol zit, wordt “Reserveren” vervangen
door “Bekijken”. Dit is meteen zichtbaar te maken door zelf even de internetpagina te verversen.
5. Een nieuw venster met “kalender” wordt geopend. Scroll hier, indien nodig, naar beneden naar
het juiste tijdsblok en klik in het blok om te reserveren.
6. Een nieuw venster wordt geopend en klik op de blauwe balk met “Klik HIER om te bevestigen”.
Indien je je hebt vergist kun je het ongedaan maken door te klikken op “Venster sluiten (niets
reserveren)”.
7. Klaar!
Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving en drie dagen voor je bardienst een
herinnerings e-mail. In de herinneringsmail staat o.a. op welke wijze je een Certificaat Verantwoord
Alcohol Schenken kunt behalen. De wet hieromtrent is namelijk aangescherpt. Dat houdt in dat alle
barvrijwilligers verplicht zijn om het Certificaat V.A.S. te halen.
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Handleiding afkopen bardiensten
1. Ga naar www.genneperparkentennis.nl.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Mocht je je gebruikersnaam of wachtwoord zijn
vergeten, klik dan op de link "nieuw of vergeten". Je ontvangt dan een e-mail met je inloggegevens.
3. Selecteer in het menu “Paviljoen”, "Bardienst", “Uitleg”.
4. Klik hier onder het kopje “Afkopen” op de mogelijkheid bardienst afkopen.
5. Een nieuw venster wordt geopend: Vul hier in het middengedeelte je gegevens in voor
automatische incasso van het afkoopbedrag en klik onderaan het venster op “Vastleggen”.
6. Klaar! Je ontvangt per e- mail een bevestiging.

