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Beste leden,
In deze nieuwsbrief een mededeling over het Informatieblad, aanmelden voor de bardiensten, een
korte kennismaking met de nieuwe bestuursleden en verder aankondigingen voor de opening van
het seizoen voor de junioren en senioren.
Veel leesplezier!
Het Informatieblad
De meerderheid van de aanwezigen op de ALV is tegen het voorstel van het bestuur om het
informatieblad af te schaffen, met name vanwege de toegankelijkheid van de ledenlijst, de
overzichtelijkheid van de activiteitenkalender en de informatiewaarde voor nieuwe leden. De
website, waarop dezelfde informatie ook beschikbaar is, wordt als een drempel ervaren, onder
andere vanwege het moeten gebruiken van een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Op 1 januari 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Bij een datalek is er sprake
van overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We spreken van een datalek als
persoonsgegevens in handen vallen van derden, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen
hebben. Een datalek is vaak het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het
om uitgelekte computerbestanden. Echter een papieren ledenlijst kan evengoed een datalek
vormen.
Wat betekent dit voor ons informatieblad, dat in een grote oplage wordt gedrukt en tijdens het
ophalen van de ledenpasjes aan de leden wordt meegegeven? Veelal blijven tientallen exemplaren
onvoldoende beheerd over in ons paviljoen. Wanneer deze veilig achter slot en grendel worden
bewaard is er geen sprake van een datalek.
Door de ALV is voorgesteld de oplage te beperken tot het aantal waarop door de leden is ingetekend,
aangevuld met het aantal dat beschikbaar moet zijn voor nieuwe leden. Eveneens is voorgesteld om
in het informatieblad aan te geven waar en hoe dezelfde informatie te vinden is op onze website.
Wil je ook in 2017 een informatieblad hebben, geef dan je naam door aan onze secretaris:
secretaris@genneperparkentennis.nl. Het informatieblad moet natuurlijk ook nog gemaakt worden.
Wil jij daar aan meewerken, geef je je dan op bij onze secretaris.
Instructie-avond voor het draaien van bardiensten
Is de instructie voor bardiensten die op de site staat je nog niet helemaal duidelijk? Heb je nog nooit
bier getapt? Draai je voor de eerste keer bardienst?
Kom dan naar een van de instructie-avonden. De barcommissie geeft op de volgende data van 19.30
tot 21.30 uur een instructie voor het draaien van bardiensten.
Data:
woensdag 22 maart
dinsdag 2 mei
donderdag 1 juni
dinsdag 27 juni
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar yvonnedaemen@gmail.com.
Inschrijven bardiensten
De bardienstplanner is weer geopend!
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Dit jaar wordt van onze senior leden gevraagd om 3 bardiensten van elk 3 uur te draaien. Tegenover
deze extra bardienst staat een contributie verlaging van € 15,-. Hiermee hopen we de problemen met
de barbezetting te voorkomen en kunnen we mogelijk zelfs het aantal openingsuren van de bar
uitbreiden.
Vrijgesteld van verplichte bardiensten zijn: 70-plussers (geboren voor 01-01-1947), slapende leden,
bestuurs- en commissieleden en leden van verdienste.
Voor verdere details: zie onze website onder Paviljoen.
Plan nu je 3 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.
Hieronder volgt een korte handleiding hoe het inschrijven 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

JEUGDCOMMISSIE
Tostitoernooi 1 april
Ook dit jaar openen we het zomerseizoen voor de jeugd met het vorig jaar zo succesvolle
tostitoernooi. Op zaterdag 1 april van 11.00 – 13.00 uur spelen de middelbare scholieren hun
tenniswedstrijden. Hierna vindt er een gezamenlijke lunch plaats samen met de kinderen die op de
basisschool zitten. En de toernooinaam zegt het al. We lunchen met overheerlijke … tosti’s! Na de
lunch zijn van 14.00 – 16.00 uur de basisscholieren aan de beurt.
Je kunt je inschrijven t/m woensdag 29 maart. Dit kan via de mail die je rond 18 maart ontvangt.
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Ophalen competitiepapieren 21 maart
Dinsdag 21 maart van 20.00 - 21.00 uur kunnen de competitiepapieren en ballen van de middelbare
scholierenteams en de groene competitieteams worden opgehaald in het clubhuis.
Denken jullie eraan dat er een foto op jullie pasje moet staan? Je mag anders niet spelen. Had je
vorig jaar een pasje zonder foto stuur dan snel een pasfoto (met op achterzijde je naam en
geboortedatum) naar: Margit Coomans, De Kreijenbeek 159, 5553 BD Valkenswaard
Je kunt de foto ook digitaal aanleveren via ledenadministratie@genneperparkentennis.nl.
Klik hier voor meer informatie over waar je foto precies aan moet voldoen.
Wijzigingen samenstelling bestuur
Tijdens de ALV van 7 februari hebben enkele bestuurswijzigingen plaatsgevonden.
We hebben afscheid genomen van Eelco Bergsma als algemeen bestuurslid en zijn hem dankbaar
voor de inzet die hij heeft geleverd voor het bestuur en de sponsorcommissie.
Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd: Paul Slaats als algemeen lid met
portefeuille sponsorcommissie en Sophie Truijens als vrijwilligerscoördinator. Voor wie hen nog niet
kent; hieronder stellen zij zich even voor.
Even voorstellen: Paul Slaats
Paul is al vanaf zijn 10e jaar onafgebroken lid van de tennisvereniging
en heeft diverse vrijwilligersactiviteiten gedaan, waaronder

de jeugdcommissie;

opknappen oude paviljoen;

ruim voor de fusie de samenwerking tussen de 2
tennisverenigingen bekijken;

organiseren van het ouder/kind toernooi

sponsorcommissie.
Als actieve tennisspeler wil Paul ook zijn steentje bijdragen aan de
tennisvereniging. De tennisvereniging zou niet bestaan zonder
vrijwilligers. Het minste dat iedereen echt verplicht zou moeten doen, is het draaien van de
bardiensten; afkopen zou niet of alleen bij hoge uitzondering mogelijk moeten zijn. Op deze manier
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draagt iedereen onze mooie en gezellige tennisvereniging een warm hart toe.
Door het terugtreden van Eelco Bergsma als algemeen bestuurslid heeft Paul zijn plaats ingenomen.
Paul heeft als lid van de sponsorcommissie hiermee ook korte lijnen met de andere bestuursleden
van onze tennisvereniging.
Even voorstellen: Sophie Truijens
Ook Sophie tennist al van jongs af aan bij deze vereniging (nu ongeveer
20 jaar lid) en heeft ook als vrijwilliger op verschillende gebieden haar
steentje bijgedragen, waaronder:





de Technische Commissie, communicatie naar de leden
de Feestcommissie
de Werkgroep meerjarenbeleidsplan GPT 2020
ondersteuning bij clubkampioenschappen en
Genneper Parken Trophy

Omdat de functie van vrijwilligerscoördinator al enige tijd vacant was en
Sophie zich realiseert dat zo’n grote vereniging als de onze enorm
afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, heeft ze besloten om de
vrijwilligerscommissie nieuw leven in te blazen omdat dit één van de speerpunten is uit het
meerjarenbeleidsplan waar ze eerder aan meegewerkt heeft. Met de nieuwe werkgroep
vrijwilligersbeleid wil ze de organisatie van vrijwilligerswerk graag optimaliseren.
Sophie wil zich enthousiast inzetten voor het werven en behouden van vrijwilligers voor onze
vereniging, waarbij enthousiasmeren en waarderen haar kernwoorden zijn. Ze roept iedereen op om
eens te kijken wat voor iets jij zou kunnen bijdragen, het hoeft niet veel te zijn, vele handen maken
licht werk! Door een bijdrage te leveren als vrijwilliger leer je veel mensen kennen binnen de
vereniging, versterk je je binding met de vereniging en kun je invloed hebben op de besluitvorming.
Wisseling functie ledenadministratie
Na ruim 10 jaar inzet voor de ledenadministratie van onze vereniging geeft Susanne van Doorne het
stokje door aan Margrit Coomans. Het bestuur wil Susanne enorm bedanken voor deze kerntaak die
zij nauwgezet, met kennis van automatische gegevensverwerking en communicatief vaardig heeft
uitgevoerd. Een belangrijke taak voor onze grote en groeiende vereniging.
Even voorstellen: Margit Coomans
Margit heeft sinds begin februari de ledenadministratie overgenomen en zij ziet deze taak met
plezier tegemoet.
Vier jaar geleden heeft Margit tennis opgepakt bij een fitnessclub met
binnen- en buitenbanen, maar miste al snel een actief
verenigingsleven. Er werd nauwelijks competitie, geen toernooitjes en
geen hussels georganiseerd, waardoor men weinig andere tennissers
leerde kennen.
In april 2016 is Margit lid geworden van Genneper Parken Tennis
omdat zij tijdens een open toernooi de sfeer erg leuk vond, het park
en paviljoen geweldig, maar vooral omdat er zoveel georganiseerd
werd. Sindsdien heeft zij op vier avonden in de week in zowel
georganiseerde als vriendschappelijke vorm gehusseld en werd
gevraagd in te vallen in de herfstcompetitie bij een leuk team. Dat
maakte haar zo enthousiast dat ze dit jaar besloten heeft zich in te
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zetten als vrijwilliger.
Graag deelt zij haar enthousiasme met anderen en vraagt iedereen die zich betrokken voelt bij de
verdere opbouw van deze bloeiende vereniging om dat vooral te laten weten.
Leden van Verdienste
Tijdens de ALV van 7 februari zijn twee leden van onze vereniging benoemd tot lid van verdienste:
Ien Vercauteren en Jan Willem Biezenaar.
Ien Vercauteren heeft deze eervolle titel verdiend vanwege haar ruim 15 jaar lange inzet voor de
Jeugdcommissie. Als drijvende kracht achter de JC heeft Ien voor heel veel kinderen het tennisplezier
vergroot. De laatste jaren was zij met Ronnie Maat een vast duo voor de organisatie van de
clubkampioenschappen, waarbij Ien de wedstrijden voor de jeugd op zich neemt.
Ook Jan Willem Biezenaar heeft deze eervolle titel zeker verdiend vanwege zijn jarenlange inzet voor
de TC. Jan Willem heeft veel voor de vereniging betekend als TC-voorzitter, activiteitencoördinator,
coördinator baanplanning, contactpersoon baanverhuur, organisator parkkampioenschappen en
Genneper Parken Trophy en het organiseren van vele recreatieve toernooitjes voor onze vereniging
georganiseerd.
We willen Ien en Jan Willem enorm bedanken voor hun geweldige bijdrage en hopen natuurlijk dat
we als vereniging nog langer profijt mogen hebben van hun inzet.

TECHNISCHE COMMISSIE
Openingstoernooi, zondag 2 april
Het tennisseizoen staat weer voor de deur, leuk! Traditiegetrouw wordt dit geopend met het
openingstoernooi voor senioren.
Op zondagmiddag 2 april wordt dit toernooi gehouden van 12.30u tot 17.30u. Bij dit toernooi speel
je met verschillende partners enkele dubbel of mix partijtjes in een poule. Uiteraard houden we
rekening met de verschillende niveaus. Schrijf je in voor 26 maart! We hopen op een grote opkomst
en mooi lenteweer. Dat we lekker kunnen tennissen en gezellig kunnen (bij)kletsen onder het genot
van een hapje en drankje.
Meedoen met de KLTB-voorjaarscompetitie
De TC gaat moeite doen om leden die nog mee willen doen en teams die nog aanvulling nodig
hebben met elkaar in contact te brengen. Leden die mee willen doen met de KNLTB
voorjaarscompetitie en nog geen team hebben kunnen hun sterkte en wensen naar vcl@gptennis.nl
sturen. Dit geldt ook voor teams die nog iemand nodig hebben.
Zomerlessen
Begin april starten de zomerlessen. Er kan gekozen worden uit twee tennisscholen. Op de webpagina
Training staan links naar deze tennisscholen. Via deze links vindt u het lesaanbod en kunt u
inschrijven. Mogelijk zijn er in de zomer meer leden die willen lessen dan er lesbanen beschikbaar
zijn. Hoe de tennisscholen hiermee omgaan (bijv. uitwijken naar een andere locatie of tijd) kun je
navragen bij de tennisscholen.
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Nieuwe nethaken
De baancommissarissen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het keuren van de banen.
Toch zagen zij tijd om nieuwe nethaken te regelen. De netten kunnen nu goed opgehangen worden.

NIET ZO
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