Mei 2017

In deze nieuwsbrief bijdragen van het bestuur, de TC, de JC, het Trophy Team en de vrijwilligers
coördinator. Dit keer niet geredigeerd door de secretaris, maar door de voorzitter.

VAN HET BESTUUR
TUSSENTIJDSE BESTUURSWISSELING
Erwin Wolters was sinds 2015 onze secretaris. Het laatste halfjaar kon hij deze functie niet meer met
voldoende toewijding uitvoeren, onder andere vanwege een toegenomen druk op zijn werk. Daarom
heeft hij in goed overleg met het bestuur besloten terug te treden als secretaris. Ook langs deze weg
willen hem bedanken voor zijn inzet, met name voor het maken van de agenda en de notulen van de
bestuursvergaderingen, de nieuwsbrieven en het informatieblad.
In de persoon van Amber Nijhof heeft het bestuur een goede en enthousiaste opvolger gevonden. Ze
stond van jongs af aan op de tennisbaan, legde haar lidmaatschap tijdelijk stil om te gaan studeren
en keerde onlangs weer terug in haar geboortestad Eindhoven. Ze werkt bij een bouwbedrijf, waar ze
de marketing en communicatie verzorgt. Ze wil graag iets betekenen voor onze vereniging, meldde
zich aan voor de werkgroep communicatie en was meteen bereid de functie van secretaris van Erwin
Wolters over te nemen. Amber, welkom!

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
INSCHRIJVEN VOOR NAJAARSCOMPETITIE
De voorjaarscompetitie van de KNLTB nadert zijn einde en wordt afgesloten op zaterdag 27 mei 2017
met een gezellige barbecue bij fantastisch mooi weer. De najaarscompetitie lijkt nog ver weg. De
sluitingstermijn voor de inschrijving is echter al op 28 mei 2017. Inschrijven kan via onze website. Ga
naar het tabblad TENNISSEN, klik op COMPETITIE en daarna op KNLTB SENIOREN. Daar vind je ook de
speeldata, de wijzigingen ten opzichte van de vorige editie en een overzicht van de actuele
competities. Om in te schrijven moet je ingelogd zijn met je persoonlijke toegangscode. Het is ook
mogelijk om je als individu aan te melden. De TC gaat dan kijken of daaruit teams samengesteld
kunnen worden.

PARKKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
Van zaterdag 10 t/m zondag 18 juni 2017 vinden de Parkkampioenschappen van onze vereniging
weer plaats. Reserveer deze week meteen in je agenda!
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De Parkkampioenschappen zijn voor jong en oud. Op woensdagmiddag 14 juni 2017 zullen de
basisschoolkinderen aan bod komen. Er zal gespeeld worden in talrijke categorieën. Hoeveel dit er
uiteindelijk zullen zijn is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Doordeweeks zullen de wedstrijden
om 18:00 beginnen. De laatste partijen gaan rond 21:00 de baan op. Het tossen/husselen op
maandagavond 12 juni 2017 en donderdagavond 15 juni 2017 vervalt. Ook zullen deze week ’s avond
geen trainingen worden gegeven.
Dit jaar verzorgen we door de gehele week heen van allerlei lekkere hapjes. Op vrijdagavond zal er
een spetterende feestavond worden verzorgd door tennisschool Marell Sports. In het laatste
weekend zal de zaterdag weer Londense dag zijn met vers fruit en slagroom en op de finaledag
sluiten we af met spannende finales en de huldiging van de kampioenen.
Ook dit jaar worden er weer mooie prijzen verloot. Zorg er dus voor dat je met je lot aanwezig bent
bij de loterij. Meedoen aan de Parkkampioenschappen en aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking op
de finaledag betekent kans op een van deze prijzen.
In het finaleweekend is een kidscorner aanwezig waar kinderen lekker bezig kunnen zijn. Op zaterdag
zal er geschminkt worden en de zondag is nog een verrassing. Bij het spelen in de kidscorner is
begeleiding aanwezig, maar het is geen kinderopvang. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de
ouder/verzorger.

VRIJWILLIGERS PARKKAMPIOENSCHAPPEN
Vrijwilligers die tijdens de speeldagen van de Parkkampioenschappen willen helpen met het maken
en ronddelen van hapjes zijn van harte welkom. Je kunt je aanmelden bij
vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
JEUGD BELANGRIJK VOOR ONZE VERENIGING
De JC zet zich het hele jaar in om tennissen bij onze verenging voor alle jeugdleden leuk en ook goed
te organiseren. Hiervoor is onze website aangepast. Alle informatie over training, competitie,
toernooien, activiteiten en
lidmaatschap is nu gebundeld
onder het tabblad JEUGD. De JC
blijft er aan werken om de
informatie compleet en actueel te
houden. Mocht je suggesties,
aanvullingen of verbeteringen
hebben, mail deze dan naar
jeugdcommissie@
genneperparkentennis.nl.
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Sinds kort worden jeugdactiviteiten niet alleen aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrieven en
persoonlijke mails, maar ook in het paviljoen en op facebook. De JC is erg blij met het ontwerp dat
een verenigingslid hiervoor heeft gemaakt en hoopt dat hierdoor nog meer jeugdleden en hun
ouders worden bereikt.

Afsluitng KNLTB voorjaarscompetitie jeugd

Feestelijke eindiging van
de KNLTB-competitie
waarbij de kampioenen
worden gehuldigd.
Zondag 28 mei!

PARKKAMPIOENSCHAPPEN TENNISKIDS
De organisatie van de Parkkampioenschappen is in volle gang. Spelen de middelbare scholieren
gedurende de gehele week, de Tennis Kids (basisschool jeugd) spelen hun wedstrijdjes midden in de
week, namelijk op woensdagmiddag 14 juni 2017. Kinderen kunnen zich op kleur inschrijven (rood,
oranje, groen). Het programma begint om 14:00 en rond 17:00 is het programma voor rood en
oranje klaar. Na de prijsuitreiking zijn alle aanwezige kids welkom om te blijven kijken naar de halve
finale en de finale van de groene kids. Tijdens deze wedstrijden wordt iets lekkers geserveerd.
Inschrijven kan via de website via AGENDA op de homepagina: Zaterdag 10 juni 2017 om 10:00 tot
zondag 18 juni 2017 om 19:00 Parkkampioenschappen junioren 2017. Inschrijven kan ook via de mail
met inschrijflink die alle kids hebben ontvangen. Vergeet niet aan te geven in welke categorie (kleur)
je wilt spelen en antwoord te geven op de vragen. De JC hoopt op een grote opkomst!

PARKKAMPIOENSCHAPPEN MIDDELBARE SCHOLIEREN
Van zaterdag 10 t/m zondag 18 juni 2017 worden er weer Parkkampioenschappen gehouden op ons
tennispark. Je kunt meedoen in meerdere categorieën. Ook dit jaar zullen er weer mooie prijzen
worden verloot op de finaledag tijdens de prijsuitreiking van de Parkkampioenschappen. Aarzel niet
en schrijf je in via de website via AGENDA op de homepage: Zaterdag 10 juni 2017 om 10:00 tot
zondag 18 juni 2017 om 19:00 Parkkampioenschappen junioren 2017. Moedig ook je competitieen/of trainingsmaatjes aan zich in te schrijven. Ben je trainend en/of competitiespelend lid, dan doe
je natuurlijk zeker mee!

TENNISKIDSFEEST
Speciaal voor kinderen die in het voorjaar 4 of meer keer deelnamen aan de Tenniskidscompetitie
(World Tour = rood/oranje of Groene competitie) organiseert de KNLTB een spetterend slot: een
groot Menzis Tenniskidsfeest. Het wordt dit jaar van 10:00 tot 16:00 gehouden in Eindhoven op
zaterdag 1 juli 2017 en in Utrecht op zondag 2 juli 2017. De dag zit vol met tennis, fun en
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entertainment. Niemand minder dan The Voice of Holland winnares Pleun treedt op! Deelname is
gratis. Op zaterdag 1 juli 2017 wordt het feest gehouden op de tennisparken van TV Tegenbosch en
TV Prinsejagt (Sportpark Eindhoven Noord). Iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen van de
KNLTB is van harte welkom.

VAN HET TROPHY TEAM
GENNEPER PARKEN TROPHY 2017
Sinds 2016 heeft onze vereniging een nieuwe commissie: het Trophy Team! Het team wat zichzelf tot
doel stelt om van het reeds bestaande open toernooi Genneper Parken Trophy het meest gezellige
en complete toernooi van de regio te maken, met een Nationaal Ranglijst toernooi en een open
toernooi (rating 3 t/m 9 in diverse leeftijdscategorieën).
Het eerste jaar was zeer geslaagd met onder andere fraaie tennisprestaties, een gezellige aankleding
van het park en het paviljoen, een knapperend vuurtje ’s avonds, een dagelijks bulletin met leuke
feiten en weetjes, elke avond heerlijke hapjes (voor deelnemers en toeschouwers), een gezellige
feestavond, kinderopvang in het weekend, versgebakken pizza’s en een indrukwekkende aftermovie
(Youtube).
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Kortom een unieke week voor Genneper Parken Tennis, waar we als vereniging trots op kunnen zijn
en waar het Trophy Team zich dit jaar weer voor gaat inzetten. Met net zoveel plezier en nog meer
ambitie. Zin om ook mee te helpen tijdens dit gezellige evenement? Laat het ons weten, want er is
genoeg te doen! We zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen met:
 Het maken van mooie foto’s en filmpjes tijdens de toernooiweek
 Het samenstellen en schrijven van het dagelijkse nieuwsblaadje
 Het bereiden en rondbrengen van de heerlijke hapjes
 Het bakken van de echte verse pizza’s
 Het welkom heten en helpen van de deelnemers en de toeschouwers
Leuke ideeën voor sponsoring (ook in natura) zijn ook van harte welkom. Reserveer in ieder geval
week 35 alvast in je agenda, van 27 augustus t/m 3 september 2017 en/of schrijf je vast in via
toernooi.nl. Dan maken we er weer een topweek van!

VAN DE VRIJWILLIGERSCOORDINATOR
LEDEN ZIJN ZEER POSITIEF OVER ONZE VERENIGING
EEN TERUGKOPPELING VAN KNLTB-ENQUETE THUIS OP DE CLUB
De enquête is door 183 leden volledig ingevuld. De enquête bestond uit meerdere vragen over
verschillende thema’s, te weten visueel, facilitair, interactie en vrijheid. Uit de enquête kwam een
zeer positief beeld naar voren met enkele suggesties voor verbetering. Hieronder tref je een
samenvatting aan.
We zijn zeer te spreken over de staat en het comfort van ons park en paviljoen. De uitstraling van het
paviljoen was een aandachtspunt, maar is onlangs verbeterd. Zo is er sfeerverlichting boven de bar
aangebracht, is het drank- en hapjesbord gemoderniseerd en zijn de banken voorzien van kussens.
Ook is recent de koffiemachine vervangen. Een belangrijk nog te realiseren verbeterpunt uit de
enquête is de bewegwijzering op ons park. Andere tips waren een föhn in de kleedkamers, een
buitenklok en bankjes op de tennisbanen. Deze punten zullen worden opgepakt door de
desbetreffende commissies.
We vinden de sfeer binnen onze vereniging prettig. We gaan op een sportieve en respectvolle manier
om met elkaar, tegenstanders, toeschouwers, trainers en vrijwilligers. Vrijwel iedereen kan zichzelf
zijn, voelt voldoende ruimte zich verder te ontwikkelen als ook voor eigenheid en diversiteit. Men
voelt zich welkom en positief gestimuleerd om iets binnen de vereniging te doen.
In vrije tekstvelden kon aanvullende feedback gegeven worden. Deze zal nog nader worden
onderzocht op verdere verbeterpunten.
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