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Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van de sponsor- en technische commissie.

SPONSORCOMMISSIE
We willen 1 nieuwe sponsor in deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen:
InterOpus
Theo Jenniskens is al jaren lid van onze tennisvereniging. Hij wil met ingang van dit jaar met zijn
compagnon John Willems sponsor worden. Ze hebben gekozen voor het goudpakket met 2
winddoeken die op baan 2 en 3 komen te hangen. Zij willen met hun expertise graag onze leden van
dienst zijn en de hiermee de naamsbekendheid binnen de club vergroten. Theo
vertelt: “InterOpus geeft financieel advies op holistische grondslag: vanuit een volledig inzicht in de
positie van de klant en een volledig beeld van diens persoonlijke doelen krijgt de klant antwoorden.
InterOpus werkt vanuit vertrouwen; deskundig, integer, discreet, maar ook laagdrempelig. Voor een
(vrijblijvend) oriënterend gesprek maakt InterOpus altijd en graag tijd vrij.
Kijk op hun website en maak vrijblijvend een afspraak:
http://www.interopus.nl
Ook willen we graag een bestaande sponsor onder de aandacht brengen, te weten Jan Vromans. Jan
is al jaren lid van onze tennisvereniging en heeft altijd de club een warm hart toegedragen en
jarenlang het ouder/kind toernooi georganiseerd. Wij bedanken Jan voor zijn sponsorbijdrage en
support.
Club van 50
De afgelopen maand hebben zich weer 4 leden opgegeven voor de Club van 50. De nieuwe
aanmeldingen zijn gedaan door: Jaap Hoes, Rolf Buijze Personal Touch Travel Reisadviseur, Bas van
den Hurk en Bart Bouten. Elk lid betaalt € 50,-- per jaar en sponsort hiermee de tennisvereniging.
Voor vragen over de sponsormogelijkheden (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.

TECHNISCHE COMMISSIE
Activiteiten voor de senioren
Het Openingstoernooi was een groot succes. In een stralende zon werden 93 wedstrijden gespeeld.
De leden waren in de volle breedte vertegenwoordigd; 58 dames, 66 heren, de jongste telde 22
lentes jong en de oudste 84. Vele positieve reacties voor de uitstekende organisatie die in handen
was van Lilian Seegers.
Reserveer alvast in je agenda:
 Woensdag 18 mei; Supersenioren 50+ toernooi
 Vrijdag 3 juni; Roland Garros toernooi voor leden vanaf 15 jaar.
 Zaterdag 4 juni; competitieafsluiting
 11 t/m 19 juni; Parkkampioenschappen
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Stijgend tennisniveau
Ongeveer 30% van de senioren neemt les en dat is te merken aan het tennisniveau. De slagen
worden strakker, de rally’s spectaculairder en het plezier neemt toe. Neem contact op met de
tennisscholen als je nog wil aansluiten. Mogelijk is er nog plekje vrij. De contactgegevens staan op
onze website-pagina onder het kopje ‘Training’.
Inschrijven KNLTB-Najaarscompetitie
Ondanks dat de voorjaarscompetitie nog maar net begonnen is kan men zich binnenkort al weer
inschrijven voor de Najaarscompetitie 2016. Belangrijke data zijn:
 25 mei sluit inschrijving Najaarscompetitie 2016
 21 juli publicatie indeling Najaarscompetitie 2016
 1 september sluit aanvraag dispensatie 2x spelen per speelweek (bij één of meerdere
verenigingen)
Oproep van de Werkgroep Banenbezetting
Een van de punten die de werkgroep oppakt is ‘de gebruikersvriendelijkheid van het afhangsysteem
verbeteren (incl. management informatie)’.
De werkgroep vraagt je ervaring met het afhangsysteem. Wat vind je er goed aan en wat vindt je er
niet goed aan. Stuur je antwoord naar baanbeheer@gptennis.nl. Met deze informatie kan de
werkgroep het systeem verbeteren en een goede instructie opstellen. Laat ons niet alleen staan. Alle
leden hebben baat bij je bijdrage.
Alle banen een telraam met ballen
Misschien heb je het al opgemerkt dat alle banen een telraam nieuwe stijl
hebben. Bollen in plaats van vlaggen. De TC probeert stap voor stap de zaken
op en om de banen te verbeteren. Heeft u ideeën voor verbeteringen op en
om de banen? Stuur ze naar baanbeheer@gptennis.nl. Hans Gorris gaat
ermee aan de slag.
Enne, dat de status van bordje ‘Na gebruik Tennisbanen slepen’ is ons al
opgevallen.

Vrije banen
De reserveringen voor de activiteiten en lessen is bijna compleet in kaart gebracht en ingevoerd.
Zoals het er nu uit ziet zijn er op die avonden zes of meer vrije banen en daarmee zijn er op de
maandag- t/m donderdagavond gemiddeld meer vrije banen dan in de zomerperiode van 2015.
Leden hebben laten merken dat ze graag inzicht
hebben in de verdeling van de banen. Op de
site-pagina ‘Banen’ zal het overzicht met de
reserveringen weer verschijnen. Dit was met de
komst van de Banenradar weggehaald omdat de
Banenradar het actuele aantal vrije banen laat
zien.
Daarbij komen in de map rechts van het afhangscherm weer overzichten met de baanverdeling per
dag. Let wel dat deze overzichten niet actueel zijn. Het afhangsysteem is bepalend.

april 2016

Gezocht: Helpende handjes bij de TC
Voor een aantal kleinere afgebakende taakjes zoeken we nog helpende handjes, want vele handen
maken licht werk. We zoeken bijvoorbeeld nog:
 iemand die de ballenvoorraad beheert (weet hoeveel nieuwe blikken er nog zijn en hoeveel
er wanneer besteld moeten worden voor bijvoorbeeld de competitie)
 iemand die de voorraad prijzen beheert (weet hoeveel we waarvan hebben en verstrekt
prijsjes aan de organisatoren van toernooitjes)
 helpende handjes bij de competities: helpen met teams indelen en aanschrijven, helpen met
schema’s maken voor de 7 speeldagen.
 het organiseren van een toernooi, bijvoorbeeld het Herfsttoernooi in het najaar
Gezocht: Coördinator activiteitenkalender
De TC zoekt iemand die eenmaal per jaar de activiteitenkalender wil samenstellen in overleg met de
verschillende kartrekkers van de activiteiten en daarnaast fungeert als contactpersoon voor de
kartrekkers van de verschillende toernooien. Heb je interesse of vragen? Je kunt terecht bij Menno
Haring via: tc@gptennis.nl.
Gezocht: Organisator Interne Winter Competitie (IWC)
Voor de organisatie de interne winter competitie zijn we op zoek naar een of meerdere leden die dit
zouden willen doen. Met de hulp van onze webmaster kost dit je gemiddeld één uur per week (in
begin een piek en daarna af en toe een bericht). Organiseren houdt in: zorgen voor de
aankondiging/uitnodiging, prijsjes, speelschema’s en financiën. Heb je interesse of vragen? Je kunt
terecht bij Jan Willem Biezenaar via: ac@gptennis.nl.
Gezocht: Vrijwilliger Banenverhuur
Als verhuurder van banen onderhoud je contacten met de abonnees en de incidentele huurders.
Incidentele huurders zijn de tennisscholen, Fontys en soms een individu. Je spreekt de banen en
tijden af met de huurders, reserveert de banen en zorgt in samenwerking met de penningmeester
voor de facturering. Het beleid voor de verhuur is vastgelegd in een Verhuurbeleid. Tijdsbesteding is
ca. vier keer vier uur per jaar voor de abonnees en ca. twee uurtjes per maand voor de incidentele
huurders. Heb je interesse of vragen? Je kunt terecht bij Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Gezocht: Vrijwilliger Banenreservering
Alle reserveringen van banen worden in PMS vast gelegd zodat in het afhangsysteem te zien is welke
banen bezet/vrij zijn. Je reserveert de banen voor lessen, KNLTB-competities, verhuur en GPTactiviteiten zoals toernooien en interne competities en bent lid van de TC. De tijdsbesteding is wat
hoger bij de start van de zomer- en najaarslessen en bij de KNLTB-voorjaar- en najaarscompetitie,
zo’n vier uur per week, maar in de overige periodes wordt er slechts incidenteel gereserveerd.
Heb je interesse of vragen? Je kunt terecht bij Menno Haring via tc@gptennis.nl.
Gezocht: Assistent Verenigingscompetitieleider (VCL)
De Verenigingcompetitieleider heeft een belangrijke functie bij de organisatie van de KNLTBcompetities binnen onze vereniging. Om te zorgen dat dit zo goed mogelijk loopt en er meer mensen
binnen de club zijn die weten hoe dit werkt zijn we op zoek naar één of meer assistent VCL’ers om
wat taken van onze huidige VCL-er Frank Mertens over te nemen. Lijkt dit je wat? Neem contact op
met Menno Haring via tc@gptennis.nl.
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Gezocht: Feestcommissie zoekt enthousiaste vrijwilligers
Naast het organiseren van een feestavond voor de vereniging is aan deze commissie gevraagd
bepaalde activiteiten en toernooien van wat meer gezelligheid te voorzien. Wij zijn op zoek naar
enkele enthousiaste leden die van gezelligheid en een feestje organiseren houden!
We zouden het qua samenstelling goed vinden om vanuit verschillende leeftijdscategorieën een
afvaardiging te hebben. Het kost je ongeveer 3 á 4 keer per jaar een avond overleg en het aanwezig
zijn bij de enkele van deze activiteiten, bijv. competitieafsluiting, vrijwilligersavond of een deel van
een toernooi. Heb jij zin om dit mee vorm te geven en leuke ideeën tot uitvoering te brengen, neem
dan contact op met de feestcommissie (Marie-José Truijens-Kanters en Daan van Sambeeck):
feestcommissie@gptennis.nl

