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Beste leden van Genneper Parken Tennis,
In deze nieuwsbrief bijdragen van onze voorzitter Coy Koopal, de Technische Commissie (Sophie
Truijens), de ICT-commissie (Lex van Schoonhoven) en de Commissie Vrijwilligers en Nieuwe Leden
(Jeanne Hagen).

VAN DE VOORZITTER
Nominatie Henk Kettelarij voor penningmeester van het jaar
Onze penningmeester Henk Kettelarij is genomineerd voor de verkiezing van penningmeester van
het jaar ter waardering voor zijn werk op de club. Bij winst maakt Henk kans op € 2.500,- voor de
clubkas en een feestelijke huldiging.
Het is nu belangrijk dat zoveel mogelijk clubleden op Henk stemmen! Dit kan tot en met 26 april via
onderstaande link:
http://www.penningmeestervanhetjaar.nl/stem/henk-kettelarij-genneper-parken-tennis-eindhoven/
Meerjarenbeleidsplan
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 frenchcourt-banen, 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. De
toekomst is immers van, voor en door de leden.
Een begin is al gemaakt. De laatste onverlichte gravelbanen hebben inmiddels ook
verlichting, waardoor de banendruk afneemt. Er zijn nieuwe contracten gesloten met
Marell Sports en Anne Roorda, die beide tennislessen aanbieden voor hetzelfde
tarief. En de samenwerking met de organisatie van Genneper Parken Trophy wordt
verder geïntensiveerd.
Genneper Parken Tennis wil goed voorbereid zijn op de komende 5 jaar. Dit betekent
dat er een goede balans moet blijven tussen het ledenaantal, het aantal tennisbanen
en de jaarlijkse contributie. Maar ook tussen de verschillende geplande activiteiten
en de mogelijkheid tot vrij spelen. Want dan is de kans het grootst dat iedereen een
lekker balletje kan blijven slaan.
Inmiddels hebben zich 2 leden gemeld om mee te denken over het meerjarenbeleidsplan.
Graag nodigt het bestuur ook jou uit. Meld je aan via voorzitter@genneperparkentennis.nl.

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Terugblik Interne Winter Competitie (IWC)
Op 21 maart zijn de laatste wedstrijden van de IWC gespeeld. In de A-poule is team Monique Bertels
1e geworden, in de B-poule team Cor Boekema en in de C-poule team Toon Veekens. Voor alle
uitslagen, zie onze site (onder ‘Competities’).
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Terugblik op het verregende Openingstoernooi
Er waren in totaal 124 inschrijvingen voor het Openingstoernooi en voor het eerst stak de
leeftijdsgroep 26 t/m 30 jaar met 22 deelnemers ver boven de andere leeftijdsgroepen uit (waarvan
17 dames). Heel mooi om te zien dat de er steeds meer jongere seniorleden deel nemen. Jammer dat
het toernooi afgelast moest worden.
Zomerlessen
De zomerlessen voor de junioren zijn op 13 april gestart en de senioren op 20 april. Er nemen weer
veel leden les. De tennisscholen hebben hun best gedaan om de lessen zo goed mogelijk te spreiden.
De TC wenst alle lessers veel plezier en vooruitgang.
Super senioren toernooi op 6 mei
Alle 50+ leden zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan het super senioren-dubbeltoernooi (3
wedstrijdjes van 30 minuten) op woensdagochtend 6 mei van 9:00 – 13:00. Schrijf je vóór 1 mei in via
de link in de email of via de website (onder ‘Agenda’).
Parkkampioenschappen van 13 t/m 21 juni
Van 13 t/m 21 juni 2015 zullen weer de Parkkampioenschappen plaatsvinden, voor jong en oud.
Reserveer deze week meteen in je agenda. In het eerste weekend (13/14 juni) zullen voornamelijk de
basisschoolkinderen aan bod komen. Er zal gespeeld worden in talrijke categorieën. Wedstrijden
beginnen door de week om 18:00 en de laatste partijen gaan rond 21.00 uur de baan op.
Ook dit jaar willen we weer thema-avonden en -dagen organiseren. Hiervoor vragen wij jullie hulp!
Heb je een leuk idee voor zo’n avond of dag dan horen wij dat graag. Laat je fantasie de vrije loop, er
is ons niets te gek. Ben je niet zo creatief maar wil je wel graag helpen op zo’n dag of avond dan ben
je natuurlijk bijzonder welkom. Als er gegadigden zijn die in het finaleweekend hapjes willen maken
om uit te delen houden wij ons aanbevolen. Ideeën kunnen gestuurd worden naar Ronnie Maat
(mr_maat@hotmail.com) of Ien Vercauteren (ien.gptennis@gmail.com). Wij zijn bezig om een
spetterende hoofdprijs te regelen dus laat de kans op deze prijs niet verloren gaan en schrijf je in
voor één of meerdere onderdelen van de Parkkampioenschappen via de inschrijflink in de mail.
Verlichting op banen 16 en 17
De verlichting op baan 16+17 doet het! Hiermee is een belangrijk verbeterpunt m.b.t. vrije banen
gerealiseerd.
Baan, baan, had ik maar een baan
De temperatuur stijgt en daarmee ook het aantal leden dat komt tennissen. Met name op maandagt/m donderdagavond is het druk. De TC blijft zoeken naar een zo optimaal mogelijke balans tussen
vrije banen, tossen, interne competities, lessen en verhuur. Dit geldt zowel voor het aantal vrije
banen als voor de ondergrond. Op dit moment wordt overwogen om het tossen op maandag- en
donderdagavond naar baan 12 t/m 15 te verplaatsen zodat er op dan meer vrije smashcourtbanen
zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om een aantal banen als vaste vrije baan aan te wijzen.
Banenradar
Het aantal vrije banen staat nu in een statisch overzicht. Dit is een tabel met veel getalletjes. Deze
tabel klopt echter niet meer als er een activiteit is of wanneer er lessen uitvallen. Kijk maar eens bij
Ledeninfo > Banen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een dynamische presentatie. Hiermee is
het juiste aantal vrije banen te zien. De TC wil de leden hiermee beter informeren over het aantal
vrije banen. Met deze banenradar krijgen we er helaas geen banen bij. Daarom zal het toch nog
voorkomen dat leden teleurgesteld zullen zijn omdat niet aan hun verwachting wordt voldaan. Jullie
leden zijn de ogen en oren van de TC. Stuur s.v.p. op- en aanmerkingen en suggesties naar:
tc@gptennis.nl
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VAN DE ICT-COMMISSIE

GPT heeft nu zijn eigen APP!
Standen, de agenda, berichten, albums
en nog veel meer!
Socie: Wat is het en wat zijn de voordelen?
Van postvak naar broekzak: verenigingscommunicatie wordt persoonlijk
Een vereniging is veel meer dan een gezamenlijk logo of clubgebouw; het is een gedeelde passie. Het
is iets persoonlijks, en dat hoort niet thuis in een gezamenlijk, algemeen postvak. Socie brengt de
vereniging dichter bij de leden, daar waar het hoort: in de broekzak van de leden!

Over (de mogelijkheden van) Socie
Een levendiger vereniging
Leden zijn sneller op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. Het laatste nieuws of de
agenda zijn gemakkelijk te raadplegen; zo missen ze nooit meer een activiteit.
Herbeleef ieder moment
De foto's van gisteravond of die van vorig jaar? Ook Social Media is te vinden in Socie. Leden kunnen
alle belevingen van de vereniging, opnieuw ervaren met Socie!
Leden altijd op de hoogte
Dringende melding of ander belangrijk nieuws? Met Socie verzend je gemakkelijk push-berichten
naar de leden. Dit kan ‘on the way’ gedaan worden(via mobiel) of vanaf de PC. Als beheerder kan
bekeken worden hoe vaak het bericht ontvangen is.
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Dit is Socie!
De beste functies op een rijtje:
-

Jaarplanning
De leden weten vanaf nu altijd welke activiteiten staan te gebeuren. Voeg daarnaast ook
roosters toe, zoals een bar- of schoonmaakrooster, en de leden weten wat er van ze
verwacht wordt.

-

Fotoalbums
Alle fotoalbums van de vereniging mooi inzichtelijk in de app. Of het nu de foto's van
gisteravond zijn of van vorig jaar, met Socie zit het allemaal in de broekzak.

-

Push-berichten
Stuur direct meldingen naar de leden. Iets urgents, iets moois, iets nieuws? Alle leden weten
het direct.
.
*
Zo ziet het er uit

-

Aarzel niet en installeer het gelijk!
Socie (van Tizin Mobile)
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-

VAN DE COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Dankzij de inzet van en groot aantal vrijwilligers is GPT een bloeiende vereniging. Wie al die
vrijwilligers zijn, kun je zien in de vrijwilligersboom bij de altijd toegankelijk entree van het
paviljoen. Via deze nieuwsbrief willen we het vrijwilligerswerk binnen de vereniging meer
onder de aandacht brengen. Maandelijks presenteren we hierin een ‘topvrijwilliger’ van de
vereniging.
Bart Honing: topvrijwilliger april 2015

Bart is al zeven jaar lid van de paviljoencommissie en vervult daarin een voortrekkersrol. ‘Een
steentje bijdragen hoort erbij’ vindt Bart. De steen die Bart bijdraagt legt wel veel gewicht in
de schaal; hij besteedt gemiddeld 10 uur per week aan zijn vrijwilligersrol. Gelukkig vindt hij
ook nog tijd om zelf te tennissen, als het enigszins kan drie keer in de week, met een lichte
voorkeur voor single- boven dubbelspel. Af en toe werd hij met zijn team kampioen in de
competitie. Bart geniet er volop van om tijdens de Genneper Parken Trophy echt goede
spelers te zien spelen. Dat hij bij dat festijn de rol van wedstrijdleider mag spelen is zijn
leukste tenniservaring. Een vrijwilliger in hart en nieren dus!
Bart is graag bij GPT omdat er veel te doen is en het er vaak gezellig druk is. Volgens Bart zou
het nog gezelliger kunnen worden, als meer vrijwilligers helpen met activiteiten. Voel je je
daartoe geroepen? Maak je interesse kenbaar door een mail te sturen naar
vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.

