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Beste leden,
In deze nieuwsbrief een aantal bestuursmededelingen, de vrijwilliger van de maand en een aantal
mededelingen en aankondigingen vanuit de technische commissie.

BESTUURSMEDEDELINGEN
DE ONVERWACHT SNEL INGEVOERDE LEDENSTOP
Sneller dan verwacht is het maximaal aantal leden van 1400 bereikt. Om die reden heeft het bestuur
met onmiddellijke ingang een ledenstop ingevoerd. Dit heeft tot teleurstelling geleid, met name bij
degenen die zich hadden ingeschreven voor trainingen bij onze tennisscholen, maar nog geen lid
waren van onze vereniging. Er werd bij het bestuur aangedrongen op het maken van uitzonderingen.
Het bestuur is hier, althans voor senioren, niet in meegegaan.
De KNLTB hanteert het begrip baandruk. Baandruk is het aantal leden per baan. Hoe hoger de
baandruk, des te minder vaak kun je spelen. De KNLTB heeft een richtlijn opgesteld voor het aantal
leden per baan. Hierbij wordt rekening gehouden met of de banen verlicht zijn en met de verhouding
tussen aantal senioren en junioren. De KNLTB heeft echter geen onderscheid gemaakt in baansoort.
Voor verlichte banen is de richtlijn 70 tot 90 leden per baan. De richtlijn voor 70 leden geldt voor
verenigingen met veel senioren. Naarmate er verhoudingsgewijs meer junioren zijn geldt de richtlijn
voor 90 leden per baan.
De baandruk bij Genneper Parken Tennis is nu 78 en de verhouding tussen senioren en junioren is
4:1. De grootste drukte is op doordeweekse avonden. Dan zijn er veel activiteiten voor senioren,
waardoor er minder ruimte is om vrij te spelen. Op andere tijdstippen is er meer dan voldoende
mogelijkheid om vrij te spelen, tenzij er KNLTB-competitie of een toernooi is. Junioren tennissen
veelal overdag. Daarom geldt voor hen geen ledenstop. Onze vereniging kent een natuurlijk beloop.
Een aantal leden besluit om uiteenlopende redenen het lidmaatschap op te zeggen. Dit betekent dat
de ledenstop voor senioren vanaf 1 januari 2017 tijdelijk weer wordt opgeheven. Het bestuur dient
zich nog te beraden op het maximum aantal seniorleden. Mijn verwachting is dat dit ergens tussen
1100 en 1150 zal zijn.
VERVANGING FRENCHCOURTBANEN
Binnenkort heeft het bestuur een afspraak met de gemeente over de vervanging van de
frenchcourtbanen. Het bestuur is nog in afwachting van het advies van de werkgroep “Vervanging
frenchcourtbanen”. Deze werkgroep is een aantal malen bijeen geweest. Er zijn uitgangspunten
geformuleerd, documenten bestudeerd, verschillende tennisparken bezocht en de KNLTB is
geconsulteerd. De keuze zal smashcourt of gravel (onder afschot, betere en snellere afwatering bij
regen) zijn. Tijdens de ALV zal het bestuur verantwoording afleggen over de gemaakte keuze.
BARDIENSTREGELING
Ondanks de groei van het aantal leden lukt het wederom niet om in het laatste kwartaal de
bardiensten goed ingevuld te krijgen. Verhoudingsgewijs kopen te veel leden hun bardiensten af,
waardoor 2 bardiensten per lid per jaar niet meer toereikend lijkt te zijn. Een werkgroep heeft begin
dit jaar zich gebogen over de bestaande bardienstregeling. Meerdere suggesties werden gedaan,
waaronder:
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competitieteams verplichten tot meer bardiensten
de duur van de bardiensten verlengen
leden zoeken die meer bardiensten willen doen en
het afkopen van bardiensten duurder maken.

Het bestuur besloot de bestaande bardienstregeling in 2016 niet te wijzigen. Recent is er overleg
geweest tussen het bestuur en de paviljoencommissie (lees: het bestuur van Genneper Parken Tennis
en het bestuur van Stichting Exploitatie Paviljoen). Vervolgens is de bardienstregeling besproken in
de laatste bestuursvergadering. Overwogen wordt om het aantal bardiensten per lid per jaar te
verhogen, het afkoopbedrag te verhogen en eventueel de kosten voor het lidmaatschap van de
vereniging te verlagen. Een voorstel zal door het bestuur aan de ALV ter besluitvorming worden
voorgelegd.
ALV 2017
De Algemene Leden Vergadering wordt volgend jaar gehouden op dinsdag 7 februari om 20:00 uur
in ons paviljoen "Baan één". Noteer deze datum alvast in je agenda. Wanneer niet het vereiste aantal
leden aanwezig is en de presentielijst getekend heeft, wordt een 2e ALV gehouden op dezelfde avond
om 20:15.
Vrijwilliger van de maand oktober: Danielle Schurgers

Danielle heeft zich het afgelopen jaar met het Trophy Team ingezet om van het toernooi Genneper
Parken Trophy (jaarlijks in week 35) een nog gezelligere toernooiweek te maken. Afgelopen jaar
heeft zij dit voor het eerst gedaan en zij wil het volgend jaar wederom gaan doen. De
werkzaamheden bestaan uit met het team plannen te maken en uit te werken voor het toernooi. Ze
werken samen met relevante commissies, zoals de Stichting GPT, de Sponsorcommissie,
Paviljoencommissie, etc . Verder proberen ze zo veel mogelijk mensen die het leuk vinden te
betrekken om er nog meer eigen GPT-levendigheid in te krijgen. Er is aardig wat tijd ingestoken, maar
het ze heeft er alsnog meer voldoening voor teruggekregen.
Danielle raakte vorig jaar overtuigd om zich als vrijwilliger voor de club in te zetten, omdat iemand
tegen haar zei dat de hele club wordt gerund door vrijwilligers en als je iets écht anders wil, je het
beste kunt meehelpen. Dit heeft haar overtuigd en ze is met een idee aan de slag gegaan. Het gevoel
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dat je daadwerkelijk verschil kan maken op een plek waar je graag je vrije tijd door brengt, maakt het
zo leuk!
Tijd om naast haar vrijwilligerstaken te tennissen heeft Danielle zeker. Ze vindt het heerlijk om met
haar competitieteam te blijven trainen. Voor de winter last ze even een pauze in, maar ze zorgt dat
ze weer fris en fruitig is voor de voorjaarscompetitie. Het liefst speelt ze dubbel, ze geniet er van om
als duo samen te werken (diepe dalen, hoge pieken) om samen de tegenstanders proberen te slim af
te zijn. Haar leukste tenniservaring was een dagje tennis kijken op Roland Garros. Ongelofelijk
inspirerend om dat tennis te zien en er hangt een fijne sfeer. Eigenlijk hetzelfde als het tennisniveau
tijdens de GPTrophy, alleen is Parijs dan iets groter . Haar grootste tennisprestatie heeft ze een
paar jaar terug gehad door een jaar te investeren om 5 te worden in de single. Dat is gelukt en daar is
ze erg trots op, al was het tennis-technisch niet het gezelligste jaar gezien haar voorkeur voor het
spelen van dubbeltoernooien.
Het mooiste aan GPT is dat het een gemoedelijke, actieve en gezellige club met veel potentieel is.
Ze houdt persoonlijk wel van de gezelligheid van ‘een bruin café’ en de recente aankleding in de
kantine vindt ze een goeie zet. Deze richting (modern & oud) mag haar betreft verder doorgetrokken
worden.
Danielle’s gouden tip voor het stimuleren van vrijwilligerswerk bij de club is: Als je het bij GPT
aangenamer wil maken… be the change!

TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Wintercompetitie 2016-2017 (IWC)
Elleke Krijger en Lex van Schoonhoven zijn druk bezig
geweest. De deelnemende teams voor de IWC hebben zich
ingeschreven. Alle drie de poules hebben acht
deelnemende teams. Inschrijvingen voor reservespelers
zijn nog wel welkom. De opzet is dezelfde als afgelopen
winter. De C-poule speelt dit jaar op dinsdagavond, de Apoule op woensdagavond en de B-poule op
donderdagavond. De IWC start dinsdag 8 November. Kijk
voor meer informatie op de site Tennissen > Competitie>
Interne Wintercompetitie of klik <hier>.
Thematoernooi, zondag 6 November
Thomas Dautzenberg en Martin-Hugo van Groenestijn zetten zich in voor een prachtige middag. Dit
kun je niet alleen punten pakken op de baan met tennis, maar ook door gebruik te maken van je
(algemene) kennis! Wedstrijden en quizrondes wisselen elkaar af en bepalen de uiteindelijke
eindstand. Meld je aan tot uiterlijk 3 November en laat zien wat je allemaal hebt verzameld in je
tennisarm en hersenpan. Inschrijven kan via de link op de home page.
Toernooien voor de senioren
November is een drukke toernooienmaand. Voor elk wat wils. Reserveer alvast in je agenda:
 Zondagmiddag 6 november; Thematoernooi. “Tennis & Kennis Najaar Pubquiz”
 Zaterdag 19 november; 80’s & 90’s toernooi georganiseerd door Marell Sports
 Zondag 27 november; Herfsttoernooi
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Nieuwe competitievormen bij de KNLTB
De KNLTB zit niet stil om hun leden zoveel mogelijk tennisplezier te bieden. Om zoveel
mogelijk mensen enthousiast te maken voor de competitie, introduceert de KNLTB tijdens de
Voorjaarscompetitie in 2017 drie nieuwe aanvullende competitievormen
 8/9-competitie (voor beginnende competitiespelers)
 Onder35 (voor jongvolwassenen tussen 17 en 35 jaar)
 Zomeravond (een doordeweekse competitie)
De KNLTB stuurt eind oktober uitgebreide informatie naar de verenigingen en heeft al informatie
naar haar leden gestuurd.
Sluiten gravelbanen
Nu we zelf het onderhoud verzorgen kunnen we zelf bepalen
wanneer we de gravelbanen sluiten. Net als vorig jaar gebeurt
dit zodra de weeromstandigheden dit afdwingen. Vorig jaar
werden de banen pas in december gesloten. Hopelijk blijven ze
ook dit jaar zolang bespeelbaar. Let er wel op dat de
gravelbanen in de ochtenden nog te vochtig kunnen zijn. Ga er
niet op spelen als er glimmende plekken zijn te zien. Op deze
manier houden we de banen langer in goede conditie. Alvast
bedankt voor de medewerking.

