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Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief bijdragen van onze voorzitter Coy Koopal, de Sponsorcommissie (Paul Slaats) en
de Technische Commissie (Sophie Truijens en Jan Willem Biezenaar). Verder nog een initiatief ter
behoud van de historische tennisverenigingen op het Genneper Parkenterrein (Monique Bertels,
Toon Veekens en Wilbert Gooskens).
VAN DE VOORZITTER
Afgelopen jaar is het bestuur vooral bezig geweest met operationele zaken. Voor de
komende jaren willen we een meerjarenbeleidsplan opstellen. In dit plan willen we
vastleggen waar we over 5 jaar willen staan. Verschillende vraagstukken zijn aan de
orde. Wat willen we met de french courtbanen, die over enkele jaren afgeschreven
zijn? Worden het smashcourt-, gravel- of misschien wel padelbanen?
Kunnen we de stijgende kosten van het baanonderhoud blijven opbrengen of moeten we op zoek
naar mogelijkheden om ons park zelf te gaan beheren? Deze zaken komen terug in het
meerjarenbeleidsplan. Dit plan wil het bestuur graag samen met de leden maken. Wie
wil er meedenken over een meerjarenbeleidsplan?
Geef je op bij Voorzitter@genneperparkentennis.nl. De toekomst is immers van, voor en door de
leden.
SPONSORCOMMISSIE
In deze nieuwsbrief willen we 3 sponsoren onder de aandacht brengen.
Paul Truijens Fysiotherapie
Paul is al jaren lid en sponsor van onze tennisvereniging. Hij heeft dit jaar gekozen voor het
winddoekpakket en wil hiermee zijn naamsbekendheid binnen de club vergroten. Voor alle leden die
een blessure hebben is het motto: herstel! Hij helpt jullie graag hiermee en Paul Slaats kan dit als lid
van de sponsorcommissie inmiddels beamen. Kijk op zijn website en maak een afspraak bij hem:
www.fysiotherapietruijens.nl
Struijk Fietsen
Kom langs bij Hans Struijk Fietsen en geniet van hun unieke winkelbeleving. In hun winkel op
Limburglaan7b vindt u alles op het gebied van fietsen, accessoires en kleding van topmerken. Van
stadsfiets tot mountainbike en van elektrische fiets tot racefiets. Uiteraard behoort proefrijden tot
de mogelijkheden, want na het maken van een proefrit bent u pas echt overtuigd. Bij de service en
techniek afdeling kunt u terecht voor onderhoud of reparatie aan uw fiets.
Latten facilitaire diensten
Latten facilitaire diensten heeft ook toegezegd een winddoekpakket af te nemen en sponsor te
worden van onze tennisvereniging. Remko Latten is directeur van Latten facilitaire diensten en heeft
onze vereniging ook als klant. Uiteraard wil hij door zijn sponsoring graag in contact komen met
mogelijke nieuwe klanten. Hij geeft aan minimaal 10% besparing te realiseren op bijvoorbeeld de
uitbesteding van uw schoonmaak. Kijk op zijn website voor meer informatie: www.latten.nl .
Uiteraard kun je ook sponsor worden van de club en komt je naam 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.
Voor vragen over de sponsormogelijkheden en -meldingen in deze nieuwsbrief kun jullie terecht bij
Eelco Bergsma, Fons Weijtens en Paul Slaats of kijk op onze website waar we de sponsorpresentatie
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hebben geplaatst. Hier staat o.a. ook het winddoekpakket op van € 500,00 per jaar en dit is
beschikbaar tot alle banen hiermee bezet zijn.
HISTORISCHE TENNISVERENIGINGEN GENNEPER PARKENTERREIN
Sinds 1 januari 2014 zijn we een mooie nieuwe tennisvereniging: Genneper Parken Tennis, gevormd
door de fusie van THES en TVGP. We richten ons op de toekomst, maar kijken ook met trots terug op
de historie. Deze willen we in woord en beeld gaan vastleggen.
Hierbij nodigen we jullie uit om in actie te komen!
Graag ontvangen we foto's begeleid met tekst/jaartal die spraakmakend zijn voor tennis op dit
sportpark.
De verenigingen die hier door-de-jaren-heen hun thuis hebben gehad:
ASV, Genderbeemd, THES, Aktief, de Groentjes en TVGP.
Allerlei items kunnen we gebruiken:
Kampioenen van alle tijden, actiefoto’s op en rond de baan, feesten van jubilea, accommodatie(s)
van weleer, actiefoto's met houten rackets, het beruchte tenniskamp van groep 7/8, vroegere
besturen, tennisactiviteiten met oud-trainers, etc.
Graag willen we deze oproep onder een zo groot mogelijk ledenaantal verspreid krijgen, ook onder
oud-leden. Heb je mailadres(sen) van oud-leden?
Stuur het door, alvast onze dank.

ASV 1937
De foto's gescand en digitaal verzenden naar:
jubileum@genneperparkentennis.nl
Lever ons veel kopij, gaan wij er een geweldige compositie van maken.
Wanneer dit niet mogelijk is, mag het per post naar:
Wilbert Gooskens, Rielsedijk 23, 5647 LA Eindhoven.
Verzoek: ga allen op zoek naar kiekjes in oude schoenendozen en op stoffige plaatsen op zolder.
Kopij graag inzenden voor 1 mei 2015.
Vragen kunnen worden gesteld aan Monique Bertels, monique.bertels@gmail.com, 06-22449919.
We kijken uit naar jullie inbreng.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Twee wijzigingen bij het afhangen
Vanaf 2 maart zijn er twee punten veranderd.
60 minuten speelduur voor singelaars
De speelduur voor singelaars is op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur, op
de hele zaterdag en zondagen na 13.00 uur verruimd naar 60 minuten.
Gedurende de rest van de tijd blijft de speelduur voor singelaars 30
minuten.
Geen speelduur van 60 minuten met drie pasjes
Het is nu NIET meer mogelijk om op zondagen tot 13.00 uur en op maandag
t/m vrijdag na 19.00 uur met drie pasjes 60 minuten af te hangen. Dit kan
op deze tijden alleen met vier pasjes.
Wij verwachten met deze wijzigingen meer tennisplezier te bieden.
Vragen of opmerkingen hierover kunt u naar tc@gptennis.nl sturen.
Interne Zomer Competitie
Momenteel wordt hard gewerkt aan de poule-indelingen en de
wedstrijdschema’s van de Interne Zomer Competitie. De informatie
hierover komt binnenkort op de website. Algemene informatie over de IZC, het
reglement en de wedstrijdbepalingen zijn al op de website te vinden. De
organisatie is in handen van Hans Gorris. Voor vragen is hij telefonisch
te bereiken op 06-51555315 en competitieleider@genneperparkentennis.nl.

GPT-CLUBKLEDING BIJ AKWI SPORT MET 25% KORTING!

