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Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van de voorzitter, de commissie vrijwilligers en nieuwe leden (Jeanne
Hagen), de Technische Commissie, jeugdcommissie en de trainers (Sophie Truijens), de
Sponsorcommissie (Paul Slaats) en een mededeling over de openingstijden van het paviljoen tijdens
de wintermaanden (Brigitte Bleeker). Tevens is onze APP vernieuwd: Instructie staat onderaan!
VAN DE VOORZITTER
In het kader van het beleidsplan GPT2020 is er recentelijk een ledentevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Er zijn 380 enquêtes volledig ingevuld geretourneerd. Langs deze weg wil ik iedereen
die de vragenlijst heeft ingevuld en teruggestuurd hartelijk bedanken. De resultaten
worden meegenomen bij het opstellen van een meerjarenbeleidsplan. Dit plan wordt in
de eerstvolgende ALV aan de leden voorgelegd. Onder de inzenders worden 5
AKWI-bonnen en 2 kaartjes voor het ABN/AMRO-tennistoernooi verloot. De winnaars
krijgen binnenkort persoonlijk bericht.
COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Sophie Truijens: topvrijwilliger november 2016

Binnen de TC houdt Sophie zich bezig met de communicatie naar de leden middels de nieuwsbrief en
emails met uitnodigingen voor activiteiten. Daarnaast zit ze in de feestcommissie en de tijdelijke
commissie meerjarenbeleid. In de TC zit ze nu drie jaar. Meestal besteedt ze een paar uur per maand
aan vrijwilligerswerk, maar toevallig vielen deze maand de TC vergadering, de organisatie van de
Commissie Bedank Avond en de ledentevredenheidsenquête bijna tegelijk. .
Sophie is zelf ook een actieve tennisspeelster. Ze traint ieder week en doet mee aan de
zaterdagcompetitie. Dubbel en mix speelt ze vooral voor de gezelligheid; maar het meeste
tennisplezier beleeft ze aan het enkelspel; daarin zoekt ze de aanval die ze opbouwt vanuit het
achterveld. Haar persoonlijk Grand-Slam was de overwinning op haar vader, die Sophie boekte na
intensief trainen en een aantal voorafgaande uitdagingen waarin ze nog het onderspit moest delven.
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Als speelster is Sophie graag lid van GPT omdat we een prachtig park hebben en veel actieve
tennissers van alle niveaus.
Als vrijwilligster vindt zij het leuk om mee te denken over hoe dingen binnen de club verbeterd
kunnen worden; bovendien is het stimulerend om te zien dat je ook echt invloed kunt hebben.
Waardering is volgens Sophie de beste stimulans om het vrijwilligerswerk te promoten.
Ze zou het heel fijn vinden als meer GPT-leden iets willen doen voor de vereniging; het hoeft niet
veel te zijn, alle beetjes helpen. Het is goed voor de binding met de club en… vele handen maken
licht werk!
Wil je ook je steentje bijdragen aan de club? Laat dat weten via vrijwilligers@genneperparken.nl
Vacatures
In deze nieuwsbrief willen we jullie aandacht vragen voor de vacatures die vacant
zijn of binnenkort komen binnen het bestuur.
1) voorzitter commissie vrijwilligers en nieuwe leden
Na 4 jaar bestuursfuncties te hebben vervuld, vindt Peer het tijd worden om andere
zaken prioriteit te geven.
Zowel nieuwe leden als vrijwilligers mogen meer aandacht krijgen binnen onze
vereniging. Vergeleken met voor de fusie is er al veel verbeterd, maar er zijn zeker
nog verbeteringen mogelijk.
We zoeken dus een positief ingesteld persoon die graag zijn of haar voelsprieten
binnen de vereniging uitsteekt en er met het team nog meer voor zorgt dat iedereen
(vrijwilligers en nieuwe leden) zich welkom en gewaardeerd voelen en dat er ook
gericht aan een groter vrijwilligers bestand gewerkt gaat worden.
Interesse of vragen? Neem even contact op met Peer of iemand anders van het bestuur.
2) Jeugdcommissie
We zoeken nog enkele enthousiastelingen om de jeugd cie te versterken. Deze commissie loopt
lekker, maar kan nog wat extra mankracht gebruiken. Vind je het leuk om met onze jeugdleden te
werken, begeleiden activiteiten organiseren etc. meld je dan bij de JC of een van onze bestuursleden.
TECHNISCHE COMMISSIE
Terugblik najaarscompetitie
Er hebben totaal 41 teams aan deelgenomen, 1 op donderdagochtend, 14 op vrijdagavond, 14 op
zaterdag en 12 teams op zondag waarvan 9 jeugdteams. Van de deelnemende teams zijn er 4
geëindigd op de eerste plaats en 9 (negen!) op tweede plaats. Er zijn maar liefst 137 thuiswedstrijden
gespeeld.
Inschrijven KNLTB voorjaarscompetitie t/m 6 dec
De najaarscompetitie is nog met naar afgerond of het inschrijven voor de KNLTB voorjaarscompetitie
2016 is al weer actueel. U kunt zich t/m 6 december inschrijven. De bedoeling is dat u als team
inschrijft. Individueel inschrijven mag ook, echter het is niet gegarandeerd dat daar teams uit
voortkomen. We gaan gelijkgezinden (speelsterkte, leeftijd, speeldag van voorkeur enz.) met elkaar
in contact te brengen met de kans op teamvorming. Mocht dat laatste onverhoopt niet lukken dan
verplaatst de individuele inschrijving naar de reservelijst (tenzij anders aangegeven).
Herfsttoernooi zondag 29 november
Op zondagmiddag 29 november is het Herfsttoernooi. Een gezelligheidstoernooi met in pauze een
heerlijke Herfstmaaltijd. Je speelt een paar mix en eventueel ook dubbels. Zie onze site voor meer
info en inschrijving.
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Nieuwsjaarstoernooi 9 januari
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 9 januari 2016 Nieuwjaarstoernooi
Interne Winter Competitie 2015-2016 (IWC) van start
De IWC is enthousiast ontvangen. Teams die vanwege de
vrijdagavond waren afgehaakt doen weer mee. Er zijn drie poules
met zeven teams die elk op een vaste avond spelen. Dinsdag 10
november zijn in poule A de eerste wedstrijden gespeeld, de eerste
uit poule B volgde op woensdag en die uit C op donderdag. De eerste
ronde is begin februari afgelopen. We wensen alle deelnemer veel
tennisplezier. Leden kunnen zich als reserve opgeven via
ic@gptennis.nl.
Een lichtend idee
Nog steeds blijft er baanverlichting branden nadat de laatste spelers de baan
hebben verlaten. Dit kost onnodig geld. Daarom nogmaals een oproep om de
verlichting uit te schakelen als je als laatste de banen verlaat. Als de avondtossers, de tennisleraren, de spelers van de IWC en de mensen achter de bar
hier op letten hebben we al veel gewonnen. Rechts van het afhangscherm en
achter de bar hangt een schakelpaneel waarmee je de verlichting kunt in- en
uitschakelen. De baannummers staan bij het knopje. Rood betekent
uitgeschakeld, groen betekent ingeschakeld.
Wie heeft een goed idee om het uitschakelen van de baanverlichting te
bevorderen? Stuur je idee naar tc@gptennis.nl.
De maandag- en donderdagavond onder de loep, vervolg
In de vorige nieuwsbrief stond dat het bestuur brieven heeft
ontvangen met de klacht dat er op maandagavond respectievelijk op
donderdagavond weinig vrije banen zijn. Naar aanleiding hiervan zijn
vanaf 6 april 26 weken bekeken. Hieruit blijkt dat op de
maandagavonden nauwelijks gebrek aan vrije banen was en dat het
op 38% van de donderdagavond voorkwam dat er geen vrije banen
waren. Hieronder de details.
Van de 26 maandagavonden:
 Waren er gemiddeld altijd zes of meer vrije banen,
 Kwam het alleen op 6 juli rond 21:30 uur voor dat er geen vrije banen waren,
 waren er 25 maandagavonden met één of meer vrije banen,
 waarvan 24 met twee of meer vrije banen waren,
 waarvan 19 met drie of meer vrije banen.
Van de 26 donderdagavonden:
 Waren er gemiddeld altijd drie of meer vrije banen,
 Waren er tien donderdagavonden met momenten waarop er geen vrije banen waren,
 Waarvan er twee met tussen de 90 en 120 minuten lang geen vrije banen (9 april en 10
september) en
 twee met tussen de 60 en 90 minuten lang geen vrije banen (25 jun en 9 juli) en
 zes met tussen de 30 en 60 minuten lang geen vrije banen.
 Waren er 16 donderdagavonden met één of meer vrije bannen,
 waarvan 10 met twee of meer vrije banen waren,
 waarvan 5 met drie of meer vrije banen.
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JEUGDCOMMISSIE
KNLTB-jeugd najaarscompetitie 2015
Het zit er weer op en we zijn trots te kunnen melden dat we twee teams hebben die als winnaar uit
de bus zijn gekomen. Van harte gefeliciteerd:
-Groen 1, Team 1: Jort Besling, Joris Huybregts, Thijs van Lijf, Rowan van der Weel en Quinten van
der Zijpp
-Junioren meisjes 11 t/m 17: Juul Prinsen, Roos Prinsen, Loes Royakkers, Laurine de Steur en Pomm
van der Zandt
Middelbare scholieren inschrijven KNLTB Voorjaarscompetitie 2016
Bericht voor alle middelbare scholieren: De inschrijving voor de KNLTB voorjaarscompetitie is
geopend! Aanmelden kan t/m 30 November!
Je speelt dan op zondag in een team met leeftijdsgenoten 7 keer tegen een andere club, de ene week
thuis, de andere week uit. Er worden zowel enkel als dubbelpartijen gespeeld. Er zijn teams van
alleen jongens of meisjes, maar ook mixed teams. Vraag ook eens aan je tennistrainer hoe leuk die
competitie is! Aanmelden kan als team maar zeker ook individueel. Je mag zelf je voorkeur opgeven
en wij zoeken dan een team wat zo goed mogelijk past bij je wensen en speelsterkte.
Hoe meld je je aan? Via de GPT-website nadat je linksonder hebt ingelogd. (gegevens kwijt?, kun je
altijd direct aanvragen). Kies tabblad: Tennissen - Competitie - KNLTB Jeugd - kies potloodje –
Inschijven. Als dat echt niet lukt dan mag ook een mailtje sturen naar marijkeadanggpt@gmail.com
met al je gegevens, natuurlijk ook je KNLTB nummer wat op je pasje staat.
KNLTB Tenniskids World Tour (rode, oranje en groene competitie) 2016
De mogelijkheid om in te schrijven voor de basisschoolkinderen komt half december. In de volgende
nieuwsbrief hierover meer informatie.
!!OPROEP aan ouders!!
We zijn op zoek naar ‘vers bloed’ in de Jeugd Commissie! De grote taken zijn verdeeld; we zoeken
mensen om met ons mee te denken en deel te nemen aan de JC vergaderingen 5x per jaar.
Meld je aan!! We horen graag van je.
Aankondiging Wafeltoernooi zondag 13 december, 9:00-12:00
Kom lekker een potje tennissen en wafels eten. Bas van Marell Sports mailt binnenkort de
uitnodiging. Behalve dat we natuurlijk hopen op een grote opkomst, zijn we ook op zoek naar
wafelbakkers!! Heb je een wafelijzer staan en/of vind je het gezellig om te helpen: laat het Bas even
weten.
Ballenkinderen gezocht bij het ABN AMRO WTT in Rotterdam
Ben je tussen de 12-14 jaar en heb je altijd al ballenjongen-meisje willen zijn? Aanmelden kan tot 27
november. Zie onderstaande link voor meer informatie.
http://www.abnamrowtt.nl/acties/ballenkids?utm_source=utm_source%3Dnieuwsbrieftennis&utm_
medium=utm_medium%3Demail&utm_term=utm_term%3Dtennis%2Bballenkids&utm_campaign=utm_campaign%3Dnieuwsbrie
fwtt
SPONSORCOMMISSIE
De Club Spaar Actie van Jan Linders heeft € 558,-- opgeleverd Genneper Parken Tennis
Als afgevaardigde van de sponsorcommissie heeft Paul Slaats de prijs in ontvangst genomen. Dank
aan iedereen die hier zijn boodschappen heeft gedaan en aan de tennisschool van Pim Marell die op
zaterdag 26 september hebben meegeholpen met deze actie.
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Avond voor sponsoren en potentiële sponsoren op 1 oktober 2015 succes
Al onze bestaande en potentiële sponsoren waren op donderdag 1 oktober 2015 uitgenodigd om
deel te nemen aan een tennisclinic welke werd aangeboden door Marell Sport, waarbij we Pim
Marell bedanken voor zijn inzet!
Voor het komend jaar willen we weer een sponsoravond organiseren en gaan we actief nieuwe
sponsoren zoeken. Het Sponsorplan 2016 is gereed en de Sponsorpresentatie wordt vernieuwd en
aangepast. In de volgende nieuwsbrief gaan we deze presenteren. Mocht je een potentiële sponsor
aandragen, die ook daadwerkelijk sponsor wordt, dan ontvang je een leuke attentie. Denk mee met
de toekomst van onze club!!
De club van 50
Uiteraard kun je nog steeds sponsor worden van de club en komt je naam, bedrijf of tennisteam in
het clubhuis van BAAN 1: de club van 50. Een donatie van € 50,-- per jaar en je bent ook lid van de
club van 50. Je kunt je hier opgeven: bestuuralgemeen@gptennis.nl
De sponsorcommissie bestaat uit 4 personen
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zijn Niels Beckers en Michiel Jongmans nieuw in de
sponsorcommissie. Het team (zie foto) is compleet met Eelco Bergsma en Paul Slaats.
Voor vragen over de sponsor mogelijkheden en meldingen in deze nieuwsbrief kunnen jullie bij ons
terecht.

WEBCOMMISSIE
Onze App ( hosted door SOCIE) is vernieuwd !
Veel van onze gebruikers kwamen met klachten over de activatiecode die niet werkte, dan
wel het opnieuw inloggen als ze waren uitgelogd en dat de activatiecode daarna niet meer
werkte. Om dit probleem volledig de nek om te draaien hebben we gekozen voor een
systeem waarbij iedereen een account aanmaakt bij GPTennis.
Doordat u een account aanmaakt in de app bent u nu ook in de app van ons bekend als persoon en
niet alleen als geregistreerd apparaat (zoals het geval was). Wat is hier dan het voordeel van?
Wij kunnen nu gericht op groepen nieuwsberichten plaatsen, u kan teams selecteren, u kan zich
straks aan of afmelden voor activiteiten, etc.
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Stappenplan op de nieuwe GPT app te installeren:
Stap 1
Download de Socie app. De Socie app is te vinden in de App Store (apple telefoon) of Play
Store (android telefoon) van de telefoon. Of check of u de meest actuele versie van Socie hebt, dit
kan je onder instellingen van Socie bekijken. Kijk of het versie 2.5.4 of 2.5.2 is. Zo niet download de
update via de App of Play store.
Stap 2
Bij stap één is de Socie app gedownload. Als je
de app opent zal dit scherm (links afgebeeld)
tevoorschijn komen.
Voer nu uw persoonlijke e-mailadres, gebruik
het emailadres dat bekend is bij ons.
Klik op volgende en ga door naar stap drie.

Stap 3
U kunt nu een persoonlijk wachtwoord kiezen en hiermee uw account bevestigen. Het
wachtwoord dient minimaal 8 tekens lang te zijn en heeft ten minste één hoofdletter en een cijfer
bevat. Ga door naar stap vier.
Stap 4
Verifieer nu uw emailadres, er is een email naar u
gestuurd. Check ook uw spam box, ga nu naar uw
emailaccount om deze mail te openen.
Klik nu op de link in uw email.
Wanneer dit is gedaan zal de Socie
app verspringen naar een volgend scherm, wat te
zien is bij stap vijf.
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Stap 5
Nu zal de afbeelding wat links is afgebeeld, en
het scherm op de telefoon moeten
overeenkomen.
Er staat “geen lidmaatschap
gevonden” Ga naar stap zes voor de
vervolgstap.

Stap 6
Stap zes is de laatste stap. Typ de naam van
onze vereniging in bij het blauwe balkje waar het
blauwe pijltje naar wijst (Genneperparkentennis).
Onder dit balkje zal de
naam van de vereniging tevoorschijn komen, klik
hier op. Nu is de aanmelding voor jouw
vereniging voltooid.
Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot de app
van uw vereniging omdat u een emailadres heeft
gebruikt dat niet bekend is bij de vereniging. Zorg
dan dat de beheerder van de app (info@gptennis.nl)
het emailadres ontvangt die u voor de app hebt gebruikt. Hij kan deze
dan toevoegen in het Beheer Systeem, en u krijgt dan toegang tot de
app.

