Juli/augustus 2015
Beste leden,
In deze zomernieuwsbrief bijdragen van de commissie vrijwilligers en nieuwe leden (Jeanne Hagen),
de Technische en Jeugdcommissie (Sophie Truijens) en de sponsorcommissie (Paul Slaats).
Vanwege de zomervakantie verschijnt de volgende nieuwsbrief medio september.
Een fijne zomervakantie gewenst!

COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Sigrid Vedder: topvrijwilliger zomer 2015

Toen haar beide zonen twee jaar geleden met tennisles startten werd Sigrid lid van de
jeugdcommissie. Sigrids tennisenthousiasme sloeg niet over naar haar zoontjes; ze stopten al snel
met de tennisles. Sigrid had haar draai binnen de jeugdcommissie al snel gevonden en zet zich nog
steeds vol enthousiasme in als ‘Tennis Kids Functionaris’ voor de basisschooljeugd. Voor deze
doelgroep organiseert zij de ‘World Tour’ (de jeugdversie van de KNLTB-competitie), de
Parkkampioenschappen en allerlei leuke toernooitjes. Haar droom is dat van de kinderen die
tennisles hebben er veel meer mee gaan doen aan competitie, toernooitjes en allerlei andere leuke
dingen die voor de jeugd worden georganiseerd.
Wat Sigrid de jeugd graag ziet doen, doet ze zelf ook graag: tennisles, vrij spelen en deelnemen aan
de competitie en toernooien. Daarbij heeft ze geen voorkeur voor single of dubbel. Sigrid tennist
hartstikke graag; vooral op haar ‘geluksplekje’: ons prachtige en gezellige GPT-complex. Zij vindt
voldoening in haar vrijwilligerswerk omdat het haar betrokkenheid bij de club nog groter maakt en
omdat ze er haar organisatietalent in kwijt kan. Op piekmomenten besteedt ze er met plezier veel
tijd aan. Volgens Sigrid kunnen ook vrijwilligers die minder tijd te besteden hebben zeer waardevolle
bijdragen leveren om GPT nog beter te laten floreren. Er zijn genoeg kleine, concrete klussen / taken
waarvoor GPT-leden hun talenten kunnen inzetten.
Interesse om je talenten voor de club in te zetten, zonder je voor veel of lange tijd te binden?
Laat dit dan weten via vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.

Juli/augustus 2015
TECHNISCHE COMMISSIE
Vrije banen
Van 20 juli t/m 30 augustus zijn er geen lessen en dus meer vrije banen. Daarom is er 's avonds ook
meer ruimte om wedstrijden van de IZC af te hangen. Banen voor het husselen/tossen blijven
gereserveerd.
Super-senioren 50+ toernooi 19 augustus
Op woensdag 19 augustus van 9:00 tot 12:30 uur vindt het volgende Super-Senioren toernooi plaats
voor alle leden vanaf 50 jaar. Er worden 3 dubbelwedstrijdjes van een half uur gespeeld. Deelname is
gratis, maar neem voor de gezelligheid wat hapjes mee. Inschrijven kan via de website, de
uitnodiging volgt nog per e-mail.
Genneper Parken Trophy 23-30 augustus
Van 23 t/m 30 augustus vindt op ons park het Open Toernooi de Genneper Parken Trophy plaats.
Inschrijven kan via www.genneperparkentrophy.nl. Er zijn categorieën voor alle speelniveaus, voor
zowel single, dubbel als mix, voor alle leeftijden en voor 30+. Inschrijven kost €10 per onderdeel en is
mogelijk t/m 14 augustus. De paviljoencommissie zal dit jaar een zeer intensieve samenwerking
aangaan met de Genneper Parken Trophy. Het terras wordt sfeervol aangekleed met kraampjes en
feestverlichting. Twee bekende koks bereiden iedere dag verse gerechten. Roept u maar: pizza,
tapas, saté, paëlla, snacks, pannenkoeken…Onze keuken is die week internationaal! Entertainment
zal de sfeer extra verhogen. Nieuwsgierig? Kom dan van 23 t/m 30 augustus naar de Genneper
Parken Trophy!

JEUGDCOMMISSIE
Jeugdkamp 21-22 augustus
Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus organiseert Marell Sports in samenwerking met de
jeugdcommissie het supergave GPT-kamp! Dennis van Genechten is één van de tennisleraren van
Marell Sports bij GPT en ook mede-eigenaar van Matchplay. Matchplay organiseert al vele jaren
tennis en hockey kampen in Oisterwijk tijdens de zomervakantie. Wij hebben geluk, want wij kunnen
vrijdag en zaterdag gebruik maken van de mooie faciliteiten van Matchplay in Oisterwijk: slaaphal,
zwembad, game corner etc. We gaan daar met ons trainersteam samen met de jeugdcommissie 2
geweldige dagen van maken vol met supercoole activiteiten!
Wanneer: 21 augustus om 17:00 uur worden de kinderen in Oisterwijk verwacht en
22 augustus om 16:00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Wie: Alle kinderen met geboortejaar 2003 t/m 2006 (groep 6, 7 en 8).
Kosten: €15,- per kind, inclusief overnachting, leuke activiteiten, eten en drinken.
Waar: Sportlaan 6, 5062 JK Oisterwijk
Inschrijven: Bas@marellsports.com

