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TECHNISCHE COMMISSIE
Meedoen met de KLTB-voorjaarscompetitie
De TC brengt de leden die mee willen doen en teams die nog aanvulling zoeken met elkaar in
contact. Leden die willen invallen of nog geen team hebben kunnen hun naam en wensen naar
vcl@gptennis.nl sturen. Op de site-pagina Tennis-> Competitie-> KNLTB senioren komen onder de
titel Reserve de namen van alle leden die willen invallen en/of een team zoeken. De teams kunnen
via die pagina contact opnemen met de reserve.
Mix team gezocht voor Interne Zomer Competitie (IZC)
Door omstandigheden heeft zich een mix team van de B-poule ( nivo 7) terug moeten trekken. De
westrijden zijn al gepland, dus een ideale kans voor 8 sportieve wedstrijden op fijne speeltijden (
12/4 20:00, 9/5 19:00, 11/5 19:00, 16/5 19:00, 6/6 19:00, 20/6 19:00, 27/6 20:00, 10/7 19:00). Laat
weten voor 7 april aan ic@gptennis.nl. Wie het eerst komt…
Meer vrije banen tijdens de piekuren per 1 april
In de ALV is het voorstel van de werkgroep Baanbezetting aangenomen. Dit betekent uitbreiding van
het aantal vrije banen tijdens de piekuren (maandag t/m donderdag vanaf 19.00). In de
zomerperiode van vijf naar acht en in de winterperiode van drie naar vijf. Dit is mogelijk door tijdens
de piekuren geen banen meer te verhuren, het maximaal aantal lesbanen strikter te hanteren en de
tijd van het husselen op donderdagavond gelijk te trekken met die op maandagavond (van 21.30 tot
22.00). Deze regeling gaat bij de start van het zomer seizoen (1 april) in.
Vrije banen tijdens de KNLTB-competitie
Op vrijdagavonden, zaterdagen en zondagochtenden tijdens de KNLTB-competitie is het aantal vrije
banen beperkt. Er spelen dan veel teams thuis. De competitie is van 6 april t/m eind mei. Kijk op
Banenradar (onderaan op de home page) hoeveel vrije banen er zijn.
BESTUUR
Speerpunten meerjarenbeleidsplan: communicatie
Tijdens de ALV van 7 februari zijn de speerpunten voor 2017 vastgesteld: vrijwilligersbeleid,
jeugdbeleid en communicatie. Een goede en efficiënte communicatie binnen onze vereniging is
belangrijk, maar dient ook met zorg en zonder overkill te gebeuren. Heb jij ideeën over hoe de
communicatie en informatieverspreiding binnen onze vereniging beter, efficiënter en slimmer kan en
wil je hierin een actieve rol spelen, stuur dan een mailtje naar secretaris@genneperparkentennis.nl.

JEUGDCOMMISSIE
Tostitoernooi 1 april
Ook dit jaar openen we het zomerseizoen voor de jeugd met het 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, van 14.00 tot
16.00 uur zijn de basisschoolscholieren aan de beurt.
Je kunt je inschrijven t/m donderdag 30 maart via de uitnodigingsmail die je ontving of via deze link.
Vergeet niet aan te geven in welke kleur je wilt spelen.
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Introductie nieuwe jeugdleden 1 april
Om je zo snel mogelijk wegwijs te maken en thuis te laten voelen binnen onze vereniging organiseren
we op zaterdag 1 april (tegelijk met het tostitoernooi) een kennismaking voor nieuwe jeugdleden.
We leggen je dan uit hoe alles werkt bij onze club. Je krijgt informatie over training, competitie,
activiteiten, ons park, hoe je banen reserveert etc. Doe vooral ook gezellig mee met het toernooi
door je in te schrijven via deze link. Ben je misschien nog wat onzeker over je tennisniveau. Geen
probleem. Het is niet erg als je nog niet zo goed kunt tennissen, dan maken gewoon een aparte
poule. Schrijf je in en of kom langs… het belooft een gezellige dag te worden.
Clubtenue voor competitiespelende kinderen
Het bestuur van GPT heeft recent aangekondigd om met een compleet nieuwe competitie kledinglijn
te komen voor jong en oud. Binnenkort zal hierover meer te horen en te zien zijn. Er worden dit
voorjaar voor de jeugd geen extra shirts meer besteld in de ‘oude’ versie. Er zijn kinderen die helaas
ook dit oude shirt nog niet hebben. Daarom roepen we iedereen op om shirts die niet meer passen
of niet meer gebruikt worden in te leveren bij de bar. Andere kids kunnen hier dit seizoen wel nog
gebruik van maken, en lopen net als hun teamgenootjes in een GPT outfit.
De JC zal zich binnenkort buigen over de opties en mogelijkheden we kunnen bieden voor wat betreft
nieuwe shirts. We hopen hier na de zomer met een leuke aanbieding te kunnen komen voor alle
kids!
Voorjaarscompetitie van start!
Op 12 maart werden tijdens een door Marell Sports verzorgde clinic, de oranje en groene teams
klaargestoomd voor hun eerste competitiedag. Maar ook de rode teampjes zijn er klaar voor. 2 Rode,
3 oranje en 3 groene teams staan te popelen om hun wedstrijdjes tegen andere clubs te spelen. Alle
jeugdteams spelen vanaf dit jaar op zondagochtend. Rood en oranje in de weken voor en na de
reguliere voorjaarscompetitie. De groene teams starten op 9 april en spelen de 7 zondagen tijdens de
reguliere voorjaarscompetitie. Op dezelfde zondagen spelen ook de middelbare scholieren teams.
Waar we van de opgegeven 54 jeugdleden maar liefst 9 teams konden samenstellen.
We wensen alle kinderen heel veel plezier en succes. En kom vooral ook eens kijken bij onze jeugd.

maart 2017

SPONSORCOMMISSIE
De sponsorpakketten voor 2017 zijn gereed
Wij zijn trots op onze sponsorpakketten en zijn nog op zoek naar nieuwe sponsoren. Wij dagen jullie
uit om zelf sponsor te worden of in jullie netwerk naar een sponsor voor de club te kijken.
Je kunt een mogelijke sponsor doorgeven aan een van de leden van de sponsorcommissie. Je mag
rekenen op een attentie. Voor het bekijken van de sponsorpresentatie en pakketten klik dan hier om
deze te zien.
De club van 50
Je kunt nog steeds sponsor worden van de club en komt je naam of die van je bedrijf 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. Er
zijn nog 18 plaatsen vrij van de in totaal 50 stuks.
Je kunt je hier opgeven: sponsorcommissie@genneperparkentennis.nl
De sponsorcommissie bedankt Eelco
Zoals in de Algemene Leden Vergadering is aangekondigd heeft Eelco Bergsma zich teruggetrokken in
de sponsorcommissie.
Wij danken hem hartelijk voor zijn inzet voor de sponsorcommissie en het binnenhalen van nieuwe
sponsoren.
AKWI Sport weer 3 jaar hoofdsponsor van Genneper Parken Tennis
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Jeroen Akkermans van AKWI sport is wederom de komende 3 jaar hoofdsponsor van Genneper
Parken Tennis. De leden krijgen 10% korting op alle tennis gerelateerde artikelen, zoals bijvoorbeeld
kleding, schoenen, tennis tassen, tennis grips, tennis sokken en bespanningen van rackets. De korting
die de leden krijgen op de nieuwe clubkleding van Genneper Parken Tennis is 20% en is vanaf nu
verkrijgbaar. Het betreft de kledinglijn van HEAD die ruim om voorraad is bij AKWI Sport en gratis
wordt voorzien van ons clublogo. De kledinglijn bestaat uit een heren, dames, jongens en meisjeslijn
en we hebben hieronder al wat plaatjes van deze kleding toegevoegd. Om de korting van 20% te
krijgen is het plaatsen van een logo op een polo, shirt en trainingsjas een vereiste. Op een short en
rokje is deze korting ook van toepassing, maar is een logo niet noodzakelijk.
Hieronder een aantal foto’s van de HEAD kledinglijn voor dames en heren, te verkrijgen bij AKWI
Sport, Tongelrestraat 266 te Eindhoven.

Prijzen dames en heren
Artikel
Trainingsjas dames of heren
Trainingsbroek dames of heren
Polo dames of heren
Shirt dames of heren
Top dames
Short heren
Rokje dames

Normale prijs
€ 59,99
€ 49,99
€ 39,99
€ 34,99
€ 32,99

GPT ledenprijs (20% korting)
€ 48,-- incl. GPT-logo
€ 40,-- incl. GPT-logo
€ 32,-- incl. GPT-logo
€ 28,-- incl. GPT-logo
€ 26,40

€ 39,99
€ 39,99

€ 32,-- met of zonder GPT-logo
€ 32,-- met of zonder GPT-logo
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Prijzen meisjes en jongens (maat 128-140-152-164-176)
Artikel
Trainingsjas meisjes of jongens
Trainingsbroek meisjes of jongens
Polo meisjes en jongens
Shirt jongens
Top meisjes
Short jongens
Rokje meisjes

Normale prijs
€49,99
€ 39,99
€ 34,99
€ 29,99
€ 27,99
€ 29,99
€ 34,99

GPT ledenprijs (20% korting)
€ 40,-- incl. GPT-logo
€ 32,-- incl. GPT-logo
€ 28,-- incl. GPT-logo
€ 24,-- incl. GPT-logo
€ 22,40 incl. GPT-logo
€ 24,-- incl. GPT-logo
€ 28,-- incl. GPT-logo

Logo Genneper Parken Tennis op de clubkleding:

Nieuwe sponsor: Beukenhorst Koffie sinds 1784
Koffiebranderij Beukenhorst is zeer verheugd dat zij de samenwerking zijn aangegaan met Genneper
Parken Tennis en zij voor de komende jaren de leden mogen voorzien van een lekkere kop koffie.
Met ingang van dit jaar worden zij 3 jaar sponsor met een bronspakket. Koffie is hun vak en zij
leveren professionele koffiemachines en de lekkerste koffie voor op het werk en in de horeca. Ze
bestaan al sinds 1784 en zijn één van de oudste koffiebranderijen van het land!

