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Beste leden,
In deze zomereditie nieuws over de privatisering, een hernieuwde oproep voor de tijdelijke
commissie vrijwilligersbeleid, nieuws van de sponsorcommissie, de stichting EndParalysis, de
mogelijkheid tot inschrijving voor de najaarslessen en nieuws over de Interne Zomer Competitie en
de GPTrophy.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!

BESTUUR
Stand van zaken privatisering
Vanaf 1 augustus is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud
van de tennisbanen.
Het was lange tijd stil rondom de privatisering. De wethouder was afgetreden en het
voorzittersoverleg werd uitgesteld. Wel werd er een workshop zelfwerkzaamheid georganiseerd op
ons park, waaraan op verzoek van het bestuur verschillende leden deelnamen. Aan de streefdatum
waarop de verantwoordelijkheid van het dagelijks onderhoud van de tennisbanen wordt
overgedragen aan de vereniging werd niet getornd.
Medio juli vond een nieuw voorzittersoverleg plaats. Enkele weken daarvoor had de gemeente
definitief haar fiat gegeven aan de eerste fasen van de privatisering. Dit betekent dat we vanaf 1
augustus €500,- per baan per jaar minder huur betalen en € 1700,- per baan per jaar krijgen om het
dagelijks onderhoud van de tennisbanen zelf te doen dan wel uit te besteden. Op zichzelf een mooi
resultaat. Zeker voor die tennisverenigingen in Eindhoven die het financieel moeilijk hebben. Echter
de wijze waarop alles op het laatste moment geregeld wordt verdient geen schoonheidsprijs, ook
niet van de kant van het bestuur.
Terugkijkend had het bestuur beter moeten anticiperen op de ontstane situatie. Hoewel de
definitieve besluitvorming door de gemeente uitbleef, had het bestuur zich eerder kunnen
oriënteren op bedrijven die het dagelijks onderhoud van de tennisbanen van de gemeente willen
overnemen. Om uiteenlopende redenen is dit niet gebeurd. Pas na het laatste voorzittersoverleg van
medio juli heeft het bestuur met hulp van Hans Gorris verschillende bedrijven benaderd. Binnenkort
wordt een offerte verwacht. Het bestuur hoopt dan het dagelijks onderhoud van de tennisbanen zo
snel mogelijk geregeld te hebben, zodat de tennisbanen in goede conditie blijven voor optimaal
tennisplezier voor alle leden.
Tijdelijke commissie vrijwilligersbeleid
Het bestuur heeft nog geen enkele reactie ontvangen op de oproep in de vorige nieuwsbrief, wat het
bestuur zorgen baart. Daarom hieronder een herhaalde oproep.
"Het vitaliseren van het vrijwilligersbeleid. Dit is één van de speerpunten van het
beleidsplan van 2016, zoals voorgesteld door de ALV. Graag nodig ik jullie 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?
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Kunnen alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd of dienen sommige taken te
worden uitbesteed aan betaalde professionals?
Hoe zorgen we ervoor dat organisatiestructuur en 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
door een mail te sturen aan voorzitter@genneperparkentennis.nl."
Deze commissie is mijns inziens van cruciaal belang. Daarom zijn de steun, bijdrage en actieve inzet
van leden noodzakelijk. Immers zonder voldoende actieve leden is er geen vereniging op langere
termijn mogelijk.

SPONSORCOMMISSIE
We hebben een 4-tal nieuwe sponsoren die we na de zomervakantie aan jullie gaan voorstellen. Het
zijn Diederen-Dirrix architectuur & stedenbouw, ENNAIR Projectdesign, Hotel Pullman Eindhoven
Cocagne en Taylor Wessing advocatuur.
Voor vragen over de sponsormogelijkheden (vanaf € 250,- per jaar) en de Club van 50 (€ 50,- per jaar)
kun je terecht bij Eelco Bergsma, Niels Beckers, Michiel Jongmans en Paul Slaats of kijk op onze
website waar we de sponsorpresentatie hebben geplaatst.

STICHTING ENDPARALYSIS
Beste tennisvriend(in) van Genneper Parken Tennis!
Zou jij voor de Stichting Endparalysis http://endparalysis.org/?lang=nl willen rennen tijdens de
Eindhovense Marathon op 9 oktober aanstaande? Uiteraard loop je voor jezelf en om hierdoor een
kick te krijgen, maar als je ook een goed doel kunt steunen is dat denk ik een goede zaak! Wat houdt
het in? Gewoon lopen, je hoeft niet persé de hele marathon te lopen, maar ook de semi-marathon of
kortere afstanden zijn prima om een sticker van de stichting te dragen.
Ik werk als vrijwilliger bij Endparalysis http://endparalysis.org/?lang=nl en probeer belangstellenden
te werven. Onze stichting heeft als doel nader nationaal en internationaal onderzoek te laten doen
om zo te streven naar de uiteindelijke genezing van dwarslaesie, iets wat natuurlijk niet zo vlug ter
sprake komt tijdens onze gezellige tennisactiviteiten, maar o zo belangrijk voor hen die moeten leven
in een rolstoel.
Dus als je meedoet aan de Marathon, neem even contact op met a.weijtens@upcmail.nl, dan kan ik
je meer informatie geven over het verdere verloop.
Met vriendelijke groet,
Fons Weijtens, tennisser op het park sinds 1972
040-2516796
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INSCHRIJVING TENNISLESSEN NAJAAR
De inschrijving voor de najaarstennislessen zijn weer geopend! Meer informatie over de lessen kun je
vinden op de websites van tennisschool Anne Roorda of tennisschool Marell Sports,of informeer bij
de betreffende trainers.
Toernooien voor de senioren
Reserveer alvast in je agenda:
 Woensdagochtend 17 augustus: Super Senioren 50+ toernooi
 28 augustus t/m 4 september: Genneper Parken Trophy. De inschrijving sluit 21 augustus.
 Zondagmiddag 11 september: Ouder-kind toernooi
Tennislessen bij Marell Sports
Voor iedereen die op zoek is naar dynamiek, intensiteit, plezier en progressie! Van jong tot oud, van
beginner tot (ver)gevorderd, met ons enthousiaste trainersteam staan wij klaar voor iedereen die het
beste uit zichzelf wil halen op de tennisbaan. Wil jij jouw tennisspel ook naar een hoger niveau tillen?
Meld je dan snel aan voor tennislessen bij Marell Sports!
Aanmelden voor de nieuwe cursus gaat in 5 stappen:
1. Ga naar https://marell.plannedtennis.nl/inschrijven of naar www.marellsports.com en klik op
inschrijven)
2. Bestaande klanten kunnen middels hun gegevens direct naar de persoonlijke pagina. Als nieuwe
klant dient men zich eenmaal aan te melden als nieuwe deelnemer. Vul de vereniging + voornaam
+ email in en klik op ‘zoeken’ – nieuwe deelnemer
3. Vul eventuele verhinderingen in – onder het kopje ‘opmerkingen’ kan een voorkeurs dag en tijd
worden opgegeven of met wie je in de groep wilt worden geplaatst
4. Klik op ‘nieuwe inschrijving training’ en kies de gewenste activiteit
5. Kies de betaalmethode (Ideal of maandelijkse incasso) en uw inschrijving is voltooid.
Wij wensen iedereen een fijne zomer en we zien de inschrijving graag tegemoet.
Tot snel op de tennisbaan!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Trainersteam Marell Sports
Tennislessen bij Anne Roorda/Eindhoven Roorda tennisschool
Passie, plezier, sportiviteit en betrokkenheid: de kenmerken van Eindhoven Roorda Tennisschool.
Het doel is het hebben van plezier in de sport en het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van eigen
vaardigheden. Het trainingsprogramma is geschikt voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen
op sportief, technisch en tactisch vlak. Eindhoven Roorda Tennisschool verzorgt trainingen
voor jeugd en volwassenen, beginners en gevorderden, groepslessen of privéles.
Hoofdtrainer Anne Roorda heeft jarenlange ervaring en kennis op het gebied van trainen. Anne
Roorda Tennisschool biedt ook begeleiding bij competitie en toernooien en heeft een aanbod van
tennisclinics op scholen en een naschools traject. Het trainingsprogramma bestaat uit groepslessen
voor zowel jeugd als volwassenen. Binnen de lessen streven wij zoveel mogelijk naar homogene
groepen. Hierdoor kunnen alle deelnemers op een optimale manier vooruitgang boeken.
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Er wordt bij de jeugd getraind in groepen tot een maximum van acht kinderen en bij de senioren tot
een maximum van vier personen per groep. Kwaliteit, betrokkenheid en plezier zijn de kenmerken.
Ook voor privélessen kunt u zich inschrijven. Een uur exclusieve aandacht voor uw persoonlijke
ontwikkelingspunten kan een enorme ontwikkeling genereren in korte tijd. Voor meer informatie en
inschrijven: www.eindhoventennisles.nl.

TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Zomer Competitie (IZC)
Op 20 juli eindigde de 1e periode van de IZC 2016. Er zijn al veel partijen gespeeld, maar nog niet
allemaal, zodat wij als organisatie nog niet alle definitieve eindstanden in de poules kunnen
vaststellen. Daarom is er de mogelijkheid om t/m zondag 21 augustus de laatste nog niet gespeelde
partijen in te halen, in onderling overleg met de tegenstanders. Dit zal moeten gebeuren op vrije
banen zodat ingehangen moet worden. Denk er daarbij wel aan dat je voor een single één uur moet
inhangen door gebruik te maken van 4 pasjes. De uitslagen kunnen vervolgens alsnog in het
wedstrijdschema worden ingevuld. We zullen in de zomervakantie aan de deelnemers een email
sturen waarin we aangeven dat iedereen weer meedoet in de 2e periode van 5 september t/m 27
oktober, tenzij zij zich via een e-mail afmelden. Voorkeuren voor alleen dagen kunnen ook eventueel
via een mail worden aangegeven.
Na 21 augustus gaat de organisatie de nieuwe poules indelen van de 2e periode. Op 28 augustus
zullen de geplande partijen aan de deelnemers bekend worden gemaakt. Omdat we tot eind oktober
nog maar 8 weken tot onze beschikking hebben zal waarschijnlijk per categorie een limiet aan het
aantal deelnemers worden gehanteerd of zullen wellicht categorieën worden geschrapt. Voor de
partijen zullen net als in de eerste periode banen gereserveerd worden waarbij een keuze wordt
gemaakt uit de maandag, dinsdag, woensdag of donderdag op de tijdstippen 19 uur, 20 uur en 21
uur.
De organisatie,
Hans Gorris en Lex van Schoonhoven
KNLTB tennisregels op onze sitepagina Tennissen
Wat is correct gedrag? Wat is een voetfout? Wie bepaalt of een bal uit is? Telt een bal die via de
netpaal stuitert wel of niet? Wat is de etiquette bij het tossen? Wanneer hinder je je tegenstander?
Het antwoord op deze en vele anderen vragenvind je op onze sitepagina Tennissen. Daar staan de
KNLTB tennisregels in begrijpelijke taal. Iedereen kan nu even spieken hoe het werkelijk zit. Er staan
veel wetenwaardigheden. Loop er eens doorheen:
https://genneperparkentennis.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/GenneperParkenTennis/
Tennissen.
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Genneper Parken Trophy: zondag 28 augustus t/m zondag 4 september
De voorbereidingen voor het grootste toernooi van het jaar zijn in volle gang. We mikken hierbij op
een zo gezellig mogelijke toernooiweek voor zowel toeschouwers als deelnemers (inschrijven kan
t/m 21 augustus via www.toernooi.nl).

Het programma van de toernooiweek kun je volgen via het GPTrophy-Programmabord dat sinds
kort in het clubhuis hangt. Houd het in de gaten, want het gehele toernooi krijgt steeds meer vorm.
De steeds groter wordende club vrijwilligers is namelijk druk bezig met alle voorbereiden om er dit
jaar een nog gezelliger toernooi van te maken. Je leest op het programmabord:

de activiteiten die gepland staan in de toernooiweek

waar we jouw hulp nog goed kunnen gebruiken

dat we altijd op zoek zijn naar leuke ideeën met betrekking tot de GPTrophy
Ook zin en tijd om iets te betekenen tijdens de GPTrophy?
Iedereen die graag wil helpen nodigen we uit om op het programmabord te kijken. Hierop lees je
waarbij we nog versterking kunnen gebruiken. Zo zijn we onder andere op zoek naar gastvrije leden
die het Trophy Team willen versterken, hobby-fotografen én voor die week enkele helpende
handjes. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met Danielle (dschurgers@hotmail.com).

