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Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van onze voorzitter, de commissie vrijwilligers en nieuwe leden, de
technische commissie, de technische commissie, de redactiecommissie van het Informatieblad en de
sponsorcommissie.

VAN DE VOORZITTER
Als ik aan Genneper Parken Tennis denk, zie ik een bruisende, bloeiende en financieel gezonde
vereniging voor me. De grootste tennisvereniging van Eindhoven. Om daar voorzitter van te mogen
zijn vervult mij met trots. Iedere vereniging heeft statuten en vaak ook een huishoudelijke
reglement. Deze zijn als het ware de grondwet van een vereniging. Daarin staan uitgangspunten,
afspraken, regels en richtlijnen waaraan leden zich willen houden. En daar zit nu mijn zorg.
Het bestuur werd er achteraf op gewezen dat er tijdens de ALV van 2 februari 2016 onvoldoende
stemgerechtigde leden de presentielijst hadden getekend. Wanneer het bestuur nu binnen een week
een 2e ALV had aangekondigd, met dezelfde agenda, en vóór 23 februari 2016 had gehouden, dan
was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Dan was het gelopen volgens de statuten en het
huishoudelijk reglement. Nu heeft carnaval het bestuur de das omgedaan. Bovenstaande termijnen
waren niet meer haalbaar. De vraag was: wat nu? Het liefst had ik, en met mij het voltallige
bestuur, willen doen of mijn neus bloedt. Immers, was de ALV van 2015 dan wel rechtsgeldig
geweest? Of had ik aan de leden willen vragen: willen jullie echt een nieuwe ALV? Maar uiteindelijk
koos het bestuur, tijdens de bestuursvergadering van 25 februari 2016, de hand in eigen boezem te
steken en zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit ging niet zonder slag of
stoot.
Tijdens diezelfde bestuursvergadering werd besloten een nieuwe ALV te koppelen aan het
openingstoernooi. Dit idee was eens gepubliceerd als best practice op de site van de KNLTB. De
opkomst voor de ALV bij desbetreffende tennisvereniging nam hierdoor spectaculair toe. Zo gezegd,
zo gedaan. Twee dingen had ik echter over het hoofd gezien. Wanneer moest de ALV tijdens het
openingstoernooi plaatsvinden? En kwam het bestuur nu niet in de problemen met artikel 11 lid 3 uit
de statuten: "Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart de algemene vergadering - de
jaarvergadering gehouden ..."? Het bestuur is er met de organisatie van het openingstoernooi
uitgekomen. Dit heeft de nodige kruim gekost. Het openingstoernooi vindt plaats op 3 april 2016. De
ALV dus ook. Daarmee overtreedt het bestuur willens en wetens de statuten. Hopelijk kraait daar
geen haan naar. Indien wel, dan verdwijnt mijn trots om voorzitter te zijn van Genneper Parken
Tennis als sneeuw voor de zon.
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COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Paul Slaats: topvrijwilliger maart 2016

Paul als tennisser
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.
Paul doet mee aan de vrijdagavondcompetitie heren en aan de interne competitie in de single,
herendubbel en gemend dubbel en staat bekend om zijn gekreun op de tennisbaan. Hij heeft ook
veel aan de kant gestaan als supporter van zijn kinderen Sander en Maxime.
Als actieve tennisspeler wil Paul ook zijn steentje bijdragen aan de tennisvereniging. De vereniging
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 draagt iedereen onze mooie en gezellige tennisvereniging een warm hart toe.
Paul als lid van de sponsorcommissie
Samen met Niels Beckers, Eelco Bergsma en Michiel Jongmans vormt Paul de huidige
sponsorcommissie. Met ingang van 2016 heeft deze een sponsorbeleid opgesteld met nieuwe
eenduidige sponsorpakketten van € 250,--, € 500,--, € 1.000,-- en een pakket voor onze
hoofdsponsor. Sponsoren krijgen de mogelijkheid om hun producten en diensten kenbaar te maken
bij onze leden, liefst tegen gereduceerde tarieven voor de leden. Jaarlijks wordt er een activiteit
georganiseerd voor de sponsoren. Maar ook kleinere beetjes helpen. De sponsorcommissie wil dit
jaar de ‘Club van 50’ vol krijgen. Dit is een groep leden die de club jaarlijks met een bedrag van € 50,-sponsoren. Dit jaar krijgt deze Club van 50 na de zomervakantie een spetterende activiteit
aangeboden. Je wilt hier gewoon bij horen! Dus meld je aan bij Paul Slaats en doe dat vooral snel.
Indien alle plaatsen bezet zijn komt er een wachtlijst!
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Het merendeel van de inkomsten van de sponsorcommissie wordt vanaf 2016 aangewend voor
investeringen in onze tennisvereniging. Dit jaar wil de sponsorcommissie kunstgras neerleggen bij de
boom voor het terras bij Baan 1 en investeren in een loungeset/meubilair op het kunstgras. Ook wil
de sponsorcommissie zich inzetten voor het binnenhalen van sponsorgelden voor het Genneper
Parken Trophy evenement, dat eind augustus weer op ons tennispark wordt georganiseerd. Een
schitterend tennistoernooi waar weer veel leden aan gaan deelnemen.
Alle sponsoren, groot en klein, dragen bij aan het succes van onze bruisende vereniging! Waarvoor
heel veel dank!

TECHNISCHE COMMISSIE
Zomerlessen
Als deze Nieuwsbrief is verschenen zijn de Tennisscholen druk bezig met de planning van de
tennislessen. De lessen starten in april. Je krijgt bericht van de tennisscholen wanneer precies. Wil je
nog lessen? Informeer maar bij de tennisscholen. Mogelijk is er nog ruimte.
Mutaties bij de TC
Bij de TC zijn enkele veranderingen. Menno Haring neemt het TC-voorzitterschap officieel over zodra
dit door een rechtsgeldige ALV is goedgekeurd. Gerard Karelse is onze contactpersoon Tennisscholen
geworden. Gerard tennist al vele jaren op ons park en heeft ervaring met diversen bestuursfuncties.
Wij heten hem van harte welkom in de TC. Jan Willem Biezenaar neemt de coördinatie van de TCactiviteiten waar totdat iemand zich hiervoor heeft aangemeld. Er zijn nog verschillende vacatures
dus als je bereid bent om iets bij te dragen dan horen we het graag! tc@gptennis.nl
Toernooien voor de senioren
- Zondagmiddag 3 april is het Openingstoernooi.
- Het Senioren 50+ toernooi is op woensdagochtend 18 mei
- Roland Garros toernooi voor leden van 15 jaar en ouder op vrijdag 3 juni. Reserveer in je agenda!
Werkgroep Banenbezetting is van start
Een van de beleidsspeerpunten uit het Beleidsplan 2020 Genneper Parken Tennis is het
‘Optimaliseren van de accommodatie en het gebruik’. Hieronder vallen ook het gebruik van de banen
met de vragen:
- Hoe zorgen we dat er een betere balans komt tussen georganiseerde activiteiten, lessen,
competitie en vrij tennissen?
- Hoe kunnen we onze baanfaciliteiten verbeteren om het hele jaar door beter gebruik te maken
van tennisbanen? (keuze baanondergrond, onderhoud, baanverlichting, etc.);
- Hoe kunnen we de gebruikersvriendelijkheid van het afhangsysteem verbeteren (incl.
management informatie)?
De werkgroep die zich over (een of meerdere van) deze vragen buigt bestaat uit Jan Rietdijk,
Frank Mertens, Menno Haring en Jan Willem Biezenaar en is woensdag 6 maart voor de eerste
keer bij elkaar geweest.

VAN DE REDACTIECOMMISSIE INFORMATIEBLAD
Voor degenen die nog geen papieren versie van het Informatieblad hebben, maar toch een kijkje
willen nemen, via onderstaande link is de digitale versie te raadplegen:
https://genneperparkentennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/GenneperParkenTennis/L
edeninfo/GPT%20Clubblad%202016
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SPONSORCOMMISSIE
Club van 50
De afgelopen maand hebben zich maar liefst 10 nieuwe leden zich opgegeven voor de Club van 50
waarmee we nu al 22 leden hebben. De nieuwe aanmeldingen zijn gedaan door: Sander Klein
Obbink, Okkel Klaver, Peter van Griensven, Edwin Nijkamp, Niels Jongmans, Niels Beckers, Gert-Jan
Hafkamp, Gerard Karelse, Hildegard Hick en Erwin Käller. Elk lid betaald € 50,-- per jaar en sponsort
hiermee de tennisvereniging. Een bijdrage die je ook als bedrijf kunt doen als sponsoring een te hoog
bedrag is. We gaan na de zomervakantie voor deze Club van 50 een spetterende activiteit
organiseren met aangeklede hapjes en drankjes. We hebben maximaal 50 plaatsen en dus nog 28
plaatsen beschikbaar.
Voor vragen over de sponsor mogelijkheden (vanaf € 250,00 per jaar) en de Club van 50 (€ 50,00 per
jaar) kun je terecht bij Eelco Bergsma, Niels Beckers, Michiel Jongmans en Paul Slaats of kijk op onze
website waar we de nieuwe sponsorpresentatie 2016 hebben geplaatst.
Wordt ook lid van onze Linkedin Groep: Genneper Parken Tennis. Dit kost niets en we zien hierdoor
wel welke zakelijke contacten we in onze club hebben om gezellig te tennissen, maar ook om te
netwerken. Hierbij de link naar de groep:
https://www.linkedin.com/groups?gid=3847352&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId
%3A145740261425551633701%2CVSRPtargetId%3A3847352%2CVSRPcmpt%3Aprimary

