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Beste leden,
Deze maand een zeer goed gevulde nieuwsbrief met bijdragen van het bestuur en
paviljoencommissie (Coy Koopal, Henk Kettelarij en Coos Wever) en verder onder andere
terugblikken op de jeugdcompetitie en de Parkkampioenschappen voor junioren en senioren (Sophie
Truijens, Ronnie Maat en Sigrid Vedder).

BESTUUR EN PAVILJOENCOMMISSIE
Tijdelijke commissie vrijwilligersbeleid
Het vitaliseren van het vrijwilligersbeleid is één van de speerpunten van het beleidsplan van 2016,
zoals voorgesteld aan de ALV. Ik wil graag leden enthousiasmeren om mee te denken over dit
thema. Graag nodig ik jullie daarom uit om met mij in een tijdelijke commissie antwoorden te zoeken
op de volgende vragen:
 Hoe kan het aantal vrijwilligers worden vergroot?
 Hoe kunnen specifieke competenties van potentiële vrijwilligers worden gevonden?
 Op welke wijze wordt het vrijwilligerswerk gewaardeerd en kan dit verbeterd worden?
 Hoe kunnen competenties van (potentiële) vrijwilligers worden versterkt?
 Kunnen alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd of dienen sommige taken te worden
uitbesteed aan betaalde professionals?
 Hoe zorgen we er voor dat organisatiestructuur en het vrijwilligersbeleid aansluiten bij de
trend van meer ‘consumerende' leden?
Voel jij je betrokken bij onze bloeiende vereniging? Wil jij je steentje bijdragen aan de
doorontwikkeling van ons vrijwilligersbeleid? Heb jij ideeën over hoe het anders kan? Geef je dan op
bij mij door een mail te sturen aan voorzitter@genneperparkentennis.nl.
Enquête onderzoek ‘Vrijwilligerswerk en sociale integratie in sportverenigingen in Europa’
Vorig jaar heeft onze voorzitter namens het bestuur deelgenomen aan het onderzoek
‘Vrijwilligerswerk en sociale integratie in sportverenigingen in Europa’. Er is toen aangegeven om een
vervolgonderzoek onder verenigingsleden te laten uitvoeren.
Jullie kunnen daarom via onderstaande link in een vragenlijst aangeven in welke mate jullie je
verbonden voelen aan de vereniging en of jullie vrijwilligerswerk doen. De enquête dient uiterlijk
donderdag 30 juni te zijn ingevuld.
http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GV4E2YQ8111J&b_5=328.0
Cursus AED en reanimatie
Op ons sportpark is een AED aanwezig. Een AED, een automatische externe defibrillator, kan worden
gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand. De AED bevindt zich bij de
ingang van het clubhuis.
Om de kans te vergroten dat in eventuele noodgevallen adequaat kan worden opgetreden, is het van
belang dat meerdere personen op de hoogte zijn van de werking van de AED en ook vertrouwd zijn
met reanimatie. Daarom zal er voor geïnteresseerde leden een cursus AED en reanimatie zal worden
georganiseerd.
Als deelnemers denken we met name aan leden die regelmatig op het sportpark aanwezig zijn.
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De cursus zal plaatsvinden in het paviljoen en wordt gegeven door instructeurs van de Stichting
Reanimatieonderwijs. De cursus zal plaatsvinden in september / oktober, duurt 2 * 2 uur en wordt ’s
avonds gegeven. De kosten voor deelname worden gedragen door de vereniging. De groepsgrootte is
beperkt.
Over de exacte data zal nog nader worden bericht.
Leden die belangstelling hebben om deze cursus te volgen kunnen zich aanmelden door een mail te
sturen naar penningmeester@genneperparkentennis.nl .
Als het aantal aanmeldingen de capaciteit overtreft zal er een loting plaatsvinden.
Apart inzamelen van Plastic
Het bestuur van het paviljoen wordt regelmatig gevraagd waarom wij het plastic (o.a. folie, PET en
PVC) niet separaat verzamelen. De reden daarvan is dat dit veel extra kosten met zich meebrengt.
Het is bovendien niet nodig doordat onze afvalverwerker Van Happen Containers een
sorteerinstallatie in gebruik heeft genomen. Deze installatie sorteert met bestaande technologieën
(zeven, infrarood, wind shifting) het bedrijfsafval . Onder andere papier, folie, hout, ferro en
nonferro, PVC- en PET- fracties worden gesorteerd. Daarmee is uit het afval 60%-80% nieuwe
grondstof te halen. Voor deze nieuwe grondstoffen zijn afnemers, die daar weer nieuwe
halffabricaten van maken. Door deze samenwerking is het voor ons niet nodig het plastic separaat te
verzamelen, de milieuwinst hebben we in ieder geval.

COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Vrijwilliger van de maand juni: Jasper de Vreede
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Jasper is redactielid van het jaarlijkse clubblad, lid van de webcommissie en sinds kort ook van de
GPTrophy commissie. Hij begon als vrijwilliger met het ontwerpen van een nieuwe clubwebsite in
2013 en maakt sinds 2014 deel uit van de clubbladradactie.
De werkzaamheden voor de website hebben te maken met media en grafisch ontwerp, voor het
clubblad is hij verantwoordelijk voor de opmaak van de artikelen, algemene lay-out en het ontwerp
van de cover. Af en toe maakt hij ook posters voor de feestcommissie of interne toernooien.
De tijdsbesteding is sterk wisselend. Wanneer het clubblad af moet voor de pasjesavond is het vaak
even hard doorwerken in de avond om alles op tijd bij de drukker te krijgen. Gemiddeld is de
tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk zo’n 1 – 2 uur per week. Jasper vindt het leuk om iets bij te
kunnen dragen aan onze club en als dat dan ook nog kan door mooie dingen te maken, dan is dat
helemaal mooi meegenomen! Je leert ook een hoop mensen kennen, wat het extra leuk maakt om
op de club te zijn.
Qua tennis probeert hij twee keer per week een balletje te slaan. In de winter traint hij met een
supergezellig mix-team en doen ze mee aan de KNLTB-competitie. Verder doet hij mee aan de
interne competitie single en mix en hoopt hij in de zomer weer wat toernooien mee te kunnen
pakken. Hij heeft geen voorkeur voor enkel- of dubbelspel. Voordat Jasper ging tennissen heeft hij
altijd aan teamsport gedaan. Het mooie aan de single is dat je zelf verantwoordelijk bent voor al je
fouten, maar ook voor al je winners! Het is af en toe echt een strijd met jezelf. De dubbel vind hij
vanwege het teamgevoel en het tactische aspect erg leuk. Zijn leukste tenniservaring tot dusver is
zijn eerste gewonnen set tegen Sophie en zijn grootste prestatie was – tot zijn eigen ervaring – het
winnen van vijf toernooien achter elkaar in de mix (met Eefje Smits-Clijsen), dubbel (met Rob Bosma)
en single afgelopen zomer.
Het mooiste aan GPT vindt Jasper de sfeer. Een punt van verbetering vindt hij het gebrek aan
eenduidige ‘huisstijl’, maar daar gaat hij de komende tijd aan werken. Zij gouden tip om
vrijwilligerswerk bij GPT te stimuleren is dat elk lid zich zou moeten bedenken wat hij/zij leuk vindt
om te doen, waar je energie van krijgt en welke competenties en sterktes je hebt en om die een keer
in te zetten voor GPT!

TECHNISCHE EN JEUGDCOMMISSIE
Parkkampioenschappen 2016 senioren en middelbare scholieren
Van 11 t/m 19 juni werden er op ons tennispark de parkkampioenschappen 2016 gehouden. Er
waren dit jaar 233 deelnemers, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar.
Ondanks dat het van maandag t/m zaterdag geregend heeft zat de sfeer er goed in.
Helaas konden er geen verliezersrondes gespeeld worden vanwege de uitloop door de regen.
Een aantal middelbare scholieren speelden ook mee bij de senioren.
Jim Aarts (13 jaar oud) heeft gewonnen in de categorie HE 5. Hij deed ook mee in de categorie HE 3,4
evenals Reinout Bongers. Nick Adzic (16 jaar) bereikte de halve finale in de HE 6.
In de HE 7 hadden Ben Smits (17 jaar) en Job van de Waardenberg (14 jaar) zich ingeschreven. Job
heeft in de finale van Tom Verlijsdonk in 3 sets verloren. Thom Smits deed mee in de HE 8/9.
Vrijdagavond was er traditiegetrouw een feestavond georganiseerd door Marell Sports. Op muziek
van een DJ konden de beentjes van de vloer. De Londense dag was van zondag naar zaterdag
verplaatst, maar de aardbeien met slagroom smaakten er niet minder om.
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De finalezondag was dit jaar georganiseerd door de feestcommissie. Thema was: “Ik hou van
Holland”. Binnen en buiten werd alles rood , wit en blauw versierd en de hele dag door waren er
heerlijke Hollandse hapjes (kaas, worst en zoute haring).
Dit jaar werden ook de kleintjes vermaakt. Er werd o.a. driftig bellen geblazen.
De finale in de HE 3/4 tussen Lucas Marinelli en Bas Berkers werd dit jaar helaas al om 11.00 uur
gespeeld i.p.v. 15.00 uur omdat Lucas Marinelli ook in de finale van de clubkampioenschappen in
Leiden stond.
De strijd tussen Sophie Truijens en Daniëlle Schurgers in de DE 4 is gewonnen door Sophie.
Na de prijsuitreiking heeft de feestcommissie alle winnaars nogmaals naar voren geroepen. Onder
het spelen van het volkslied en het hijsen van onze nationale driekleur kregen alle deelnemers nog
een grote chocolade medaille omgehangen.
Als laatste onderdeel van deze parkkampioenschappen was er weer een loterij. Alle deelnemers
hadden een lot gekregen. Bij de jeugd werd 4x een T-shirt en horloge verloot en 3 privélessen van
Pim Marell. Bij de senioren bestond de prijs uit 2 waardebonnen van € 150,- voor een HEAD-racket, 2
T-shirts en 2 tickets voor de finale van het ABN-AMRO toernooi in februari 2017.
De prijzen van de loterij zijn gesponsord door Marell en het bestuur van GPT. We kunnen terugzien
op een geslaagde week!

JEUGDCOMMISSIE
Het is een drukke maar oh-zo-gezellige tennisperiode voor de jeugdleden van GPT!
Zondag 5 juni, 18-20uur: Afsluiting competitie voor middelbare scholieren en groene competitie
De voorjaarscompetitie is inmiddels afgelopen. Alle twaalf teams hebben weer 7 weken lang
gespeeld tegen clubs uit de buurt. Voor de nieuwe teams is het vaak nog een beetje wennen maar
het zijn eigenlijk altijd leuke ontmoetingen. Speel je wat langer competitie dan gaat het vanzelf beter.
We hebben de competitie afgesloten met een BBQ voor de middelbare jeugd en groene competitie.
Alle teams zijn in het zonnetje gezet en de kampioenen zijn gehuldigd.
Team Groen 1-team 1 is, net als in het afgelopen najaar, wederom kampioen geworden.
Gefeliciteerd: Jort Besling, Joris Huybregts, Thijs van Lijf, Rowan van der Weel, Quinten van der Zijpp
en Jori Vries!
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Op zondag is een mixed team 11 t/m 17 kampioen geworden, t.w. het team van : Jaap Käller, Hidde
van Linder, Carmen Arensman, Inke Mooi en Imke Thoolen. Goed gedaan!
Aan de Tennis Kids World Tour Voorjaarscompetitie 2016 hebben 7 teams en 45 kids meegedaan:
1 rood team met 5 kids, 2 oranje teams met ieder 8 kids en 4 groene teams met in totaal 24 kids.
De middelbare jeugd was ook weer goed vertegenwoordigd dit voorjaar met 9 teams en voor de
najaarscompetitie hebben we voor de middelbare scholieren ook weer 9 teams in kunnen schrijven.

Woensdag 8 juni, 13-19.30uur: Bezoek aan Grastoernooi Ricoh Open Rosmalen: Kids Day
De JC GPT is met 19 kinderen en 6 ouders naar het Ricoh Open te Rosmalen geweest. Om 13:00 werd
er verzameld op GPT en zijn we naar Rosmalen gereden. Op het Centre Court hebben we gekeken
naar de spannende wedstrijd tussen Kristina Mladenovic (FRA) - Natalia Vikhlyantseva (RUS) (5-7, 63, 6-4). We hadden toegang tot de tribunes B en D. De kinderen konden zich vrij bewegen op het
gehele complex, er waren veel leuke activiteiten (o.a. een soort beach-tennis, service oefening met
videobeelden), daarnaast waren er veel standhouders die allerlei tennisartikelen verkochten. Rond
18:15 waren we allemaal terug op de club en hebben we lekker frietjes gegeten en kregen we van
iedereen te horen dat het een ontzettend leuke dag was. De JC kijkt terug op een zeer geslaagde dag
en is voor herhaling vatbaar.
Zondag 12 juni, 9.45-15uur: Parkkampionschappen Tennis Kids (basisschooljeugd) rood, oranje,
groen
Voor de Tennis Kids Parkkampioenschappen 2016 waren zondagochtend zowat alle banen
gereserveerd. De basisschooljeugd van GPT heeft een hoop leuke en sportieve wedstrijdjes kunnen
spelen, ieder op zijn/haar eigen niveau/kleur. Na de gezellige lunch met broodjes knak volgde de
loterij (mogelijk gemaakt door Marell Sports) en de prijsuitreiking voor rood en oranje. De rode kids
hebben natuurlijk altijd prijs, fantastisch dat ze zo leuk op onze kleine baantjes hebben kunnen
spelen. In oranje was het dit jaar mogelijk om een meiden- en een jongenspoule te maken: Lente
Besling en Mees van der Graaf zijn de Parkkampioenen 2016 in de Oranje categorie geworden.
Vervolgens vond de halve finale en finale in groen plaats. Het waren twee spannende halve finales en
een bloedstollende finale (incl. regen-/onweerpauze). Wat ging het gelijk op en wat hebben de kids
hard gestreden. Petje af👍. Jort Besling was echt ook maar nét iets te sterk voor Luuk van der Meer
en mag zichzelf de nieuwe Parkkampioen 2016 in de groene categorie noemen.
Gefeliciteerd allemaal! Via deze weg willen we alle ouders nog een keer extra bedanken die deze dag
mee hebben geholpen. Foto collages zijn te zien op de website en facebook pagina van GPT.
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Vacatures
De jeugdcommissie heeft een vacature voor de functie van secretaris. Taken bij de jeugdcommissie
liggen onder andere rondom het maken van de agenda en notulen en het uitwerken hiervan, het
opstellen van to-do lists en het maken van het stukje in de nieuwsbrief. Vind je het leuk om te
schrijven, niet alleen voor volwassenen maar ook voor de jeugd, stuur dan een mail naar
jeugdcommissie@genneperparkentennis.nl.
Verder heeft de jeugdcommissie per juli/augustus de vacature van voorzitter. De JC-voorzitter is de
lijn naar het bestuur en bezoekt dus de bestuursvergaderingen. Beslissingen die hier worden
genomen, moeten in de jeugdcommissie worden doorgevoerd. De communicatie hierover verloopt
via jou. Ben je organisatorisch sterk en vind je het leuk om mee te denken hoe je tennis voor
jeugdleden zo leuk mogelijk kan maken binnen onze vereniging? Laat het dan weten en mail naar
jeugcommissie@genneperparkentennis.nl.

TECHNISCHE COMMISSIE
Terugblik op KNLTB voorjaarscompetitie
Aan de KNLTB voorjaarscompetitie deden 54 seniorenteams mee. Zes teams eindigden op de eerste
plaats en zes teams op de tweede plaats.
Wij feliciteren:
 Team Lydia van Gijn, 1e in de Hoofdklasse Dames 17+* op donderdag middag
 Team Lars Dijkstra, 1e in de Hoofdklasse Gemengd dubbel 35+ op vrijdagavond. De 2e keer op
rij!
 Team Jan van den Broek, 1e in de 1e klasse Gemengd dubbel 35+ op vrijdag
 Team Rosa Wessels, 1e in de 4e klasse Gemengd 17+ op zaterdag
 Team Marcel Dierckx, 1e in de 2e klasse Heren 17+ op zaterdag
 Team Birgit Janssen, 1e in de 1e klasse Gemengd 17+ op zondag
De competitie is afgesloten met een feestelijke avond, waarbij de reeds bekende en aanwezige
teams zijn gehuldigd. Complimenten aan de Feestcommissie voor al het werk waarmee deze avond
mogelijk werd.
Groot onderhoud banen
In de vorige nieuwsbrief is het groot onderhoud van de all weather banen al aangekondigd. Het plan
is dat het onderhoud direct na de Parkkampioenschappen start. De gemeente heeft dit nog niet
bevestigd. Als het meezit met mooi droog weer is een blok van twee banen in 1 dag klaar. Maar houd
even voor de zekerheid twee dagen aan. Daarna ligt er veel los materiaal los op de baan wat weer
ingeveegd moet worden. We moeten veel vegen en het zal een aantal dagen duren voordat alle infill
weer goed tussen de vezels zit en de bal weer goed gaat stuiteren. Voordat we weer optimaal tennis
kunnen spelen zijn we zeker een week verder. De banen die niet voor 16 juli klaar zijn worden na de
GPTrophy (4 september) gedaan.

Toernooien voor de senioren
Reserveer alvast in je agenda:
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Zaterdag 16 juli vanaf 12:30: Zomergastentoernooi. De uitnodigingen zijn verstuurd. Bij dit
toernooi kun je een introducée meenemen. Deelname kost € 5,- p.p. Daarnaast is er
optioneel ook een BBQ voor € 10,- p.p. Inschrijving is al geopend!
Genneper Parken Trophy Open Toernooi: 28 augustus t/m 4 september.

GPT voor Genneper Parken Trophy 2016
Dit jaar vindt van zondag 28 augustus t/m zondag 4 september de open Genneper Parken Trophy
weer plaats op ons tennispark. Mocht je tegen die tijd niet op vakantie zijn, schrijf je gezellig in of
kom een keertje kijken!
Met trots mogen we zeggen dat een van de leukste open toernooien van Eindhoven op ons park
plaatsvindt, voornamelijk vanwege de diversiteit aan speel-categorieën. Naast het reguliere toernooi
biedt de Genneper Parken Trophy ook het nationaal ranglijst toernooi aan dat uitsluitend op onze
gravelbanen gespeeld wordt.
Kortom, een unieke combinatie van
recreatieve tennisprestaties
en
tennis van landelijk topniveau
Ieder jaar groeit de steun vanuit de club, dit jaar zijn Jan-Willem, Joep, Bart, Ronnie, Jasper en
Danielle in volle voorbereiding om deze week zo sportief en gezellig mogelijk te maken. Voor
deelnemer en toeschouwer!

Tot slot mikken wij als organisatie op een zo gezellig mogelijk toernooi, en daar kunnen we alle hulp
en dus aanwezigheid van onze leden bij gebruiken. Dus aarzel niet en schrijf je gauw in via
www.toernooi.nl , tot dan!
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Helpende handjes
We zoeken nog hulp voor het plaatsen van tribunes, zorgen voor stoeltjes op de baan en drinken en
parasols bij de banen. Je kunt je aanmelden bij Jan Willem Biezenaar (activiteiten@gptennis.nl).

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 ééndaags toernooitje
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.
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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-voorjaars- 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.

