oktober 2015
Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van onze voorzitter, de commissie vrijwilligers en nieuwe leden
(Jeanne Hagen), de Technische Commissie (Sophie Truijens) en onze webmaster (Lex van
Schoonhoven).

VAN DE VOORZITTER
Op initiatief van het bestuur is sinds juni 2015 de commissie “Visie Genneper Parken Tennis 2020”
actief. Deze commissie bestaat uit 7 enthousiaste leden die een ledentevredenheidsonderzoek willen
doen om inzicht te krijgen in wat leden belangrijk vinden. Dit onderzoek is ontwikkeld door de
KNLTB, aangevuld met specifieke vragen voor Genneper Parken Tennis.
Het onderzoek bestaat vooral uit stellingen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.
De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt. De commissie zal de resultaten
analyseren en een advies formuleren aan het bestuur ten behoeve van een meerjarenbeleidsplan.
Het bestuur zal dit plan in het voorjaar van 2016 voorleggen aan de ALV.
Onder de respondenten verloten we 5 cadeaubonnen van €20,- van AKWI Sport en 2 kaarten
t.w.v. €100,- voor het ABN AMRO wereldtennistoernooi in Rotterdam. Wil je meedoen aan de loterij,
vermeld dan je emailadres aan het einde van de enquête. Vul deze enquête in die je via je email hebt
ontvangen. Op deze wijze draag je bij aan de toekomst van Genneper Parken Tennis, want de
toekomst van onze vereniging is van, voor en door ons allemaal.

VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Lex van Schoonhoven: topvrijwilliger oktober 2015

Lex is een ‘duizendpoot-vrijwilliger’ binnen onze tennisvereniging. Hij is voorzitter van de
webcommissie. In die rol houdt hij de website bij, leidt hij al het digitale berichtenverkeer in goede
banen, verstuurt hij de mailings en verzorgt hij de input van onze SOCIE app. Daarnaast is hij lid van
de sponsorcommissie en ondersteuner van de technische commissie. Samen met Hans Gorris
organiseert hij de interne zomer- en wintercompetitie. De (geruime) tijd die Lex investeert in de
vereniging voelt hij niet als een last; hij krijgt er ook veel voor terug. Door zijn vrijwilligerswerk leert
hij veel interessante en betrokken mensen kennen.
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Lex is van mening dat vrijwilliger zijn inherent is aan het lidmaatschap van een vereniging. Hoe meer
iemand speelt, hoe meer vrijwilligerswerk die zou moeten doen. Op basis van zijn hoeveelheid
vrijwilligerswerk zou je verwachten dat Lex dan bijna iedere dag op de baan staat. Dat blijkt niet zo te
zijn. Hij is trouwe deelnemer aan de KNLTB-competitie en slaat graag een balletje met de
veteranenmannen. Lex is vooral een dubbelaar en staat bij voorkeur aan het net om met zijn snelle
reactie (te danken aan zijn badmintonervaring) leuke punten te scoren. Voor een echte topprestatie
is Lex nog aan het trainen. Maar ooit gaat die komen. Volgens Lex is GPT de mooiste tennisclub van
Eindhoven en (verre?) omstreken. Als we hier ook nog het weer uit Zuid Frankrijk zouden hebben,
zou het de mooiste club van Europa zijn. Ook al kun je niet zorgen voor de door Lex gewenste
klimaatverbetering, je kunt de club nog op tal van iedere manieren leuker maken.
Wil je wat doen voor de club? Laat dat weten via vrijwilligers@genneperparkentennis.nl.

TECHNISCHE COMMISSIE
24 oktober: Afsluiting KNLTB-competitie en Interne Zomer Competitie
Zaterdagavond 24 oktober is de afsluiting van de KNLTB-competitie en die van de Interne
Zomer Competitie. Op deze avond worden de KNLTB-kampioenen gehuldigd en de
IZC-prijzen uitgereikt. We maken er een gezellige avond van.
6 november: Commissie Bedankavond
Vrijdagavond 6 november staat in het teken van onze vrijwilligers. Deze avond willen we onze
vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de club. Vrijwilligers kunnen zich met hun partner
aanmelden vóór 23 oktober via een persoonlijke link in de email.
8 november: Thematoernooi met workshop
Op zondag 8 november vanaf 12:30 is het Thematoernooi: een toernooitje voor senioren met dubbel
en mixparijtjes. Deelname is gratis, inschrijven vóór 6 november. In de twee pauzes geeft Paul
Truijens, fysiotherapeut en lid van onze vereniging, een workshop 'Blessure en herstel' voor zowel
senioren als junioren.
14 november: '80s/'90s dubbeltoernooi door Marell Sports
Op zaterdag 14 november vanaf 12:30 organiseert Marell Sports een gezellig dubbeltoernooi voor
alle niveau's, inclusief eten en spetterende feestavond met DJ voor €20. Schrijf je in via:
https://marell.plannedtennis.nl/inschrijven
Interne Winter Competitie 2015-2016 (IWC)
Ondertussen is de opzet van de IWC vastgelegd. Op basis van de uitslag van de enquête die onder de
deelnemers van de vorige IWC is gehouden wordt de IWC nu op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond gespeeld. Mogelijk dat u inmiddels een uitnodiging heeft ontvangen om in te
schrijven. Kijk op de site Tennissen > Competitie> Interne Wintercompetitie voor meer informatie.
De maandag- en donderdagavond onder de loep
Het bestuur heeft namens een groep leden een brief ontvangen met de klacht dat er op
donderdagavond te weinig vrije banen zijn. Niet veel later ontving het bestuur een identieke
brief maar dan voor de maandagavond. De vereniging is in het tweede fusiejaar en de TC is nog volop
aan het zoeken naar de juiste balans en neemt deze twee brieven in behandeling. Op het moment is
de banenverdeling conform het Banenreglement. Deze staat op de site-pagina Ledeninfo >
Reglement. Het is goed dat leden melden wat hen wel of niet bevalt. Op deze manier kan
er naar een optimale situatie worden toegewerkt. Ondanks dat er inmiddels ruim 1000
seniorenleden zijn hopen we dat dit een situatie naar ieders tevredenheid wordt.

VAN DE WEBMASTER
Tijdens de Genneper Parken Trophy zijn er veel fotos gemaakt, deze zijn terug te
vinden zijn op de Genneper Parken Trophy website: http://genneperparkentrophy.nl/

