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Beste leden,
In deze nieuwsbrief bijdragen van het bestuur, sponsorcommissie en de technische commissie.

BESTUUR
Vrijwilligers
Ieder jaar worden onze vrijwilligers bedankt middels een Vrijwilligers Bedank Avond. Deze vond dit
jaar op vrijdag 18 november plaats onder de titel "Oktoberfest in november". De feestcommisie, die
deze avond ieder jaar met veel creativiteit, inzet en passie organiseert, had mij gevraagd om een
welkomstwoord te doen. Ik greep deze kans met beide handen aan.
Ik gaf aan dat de vrijwilligers de ruggengraat zijn van onze vereniging. Ik opperde tevens dat iedereen
die bardienst doet feitelijk ook vrijwilliger is en dat zij wellicht ook uitgenodigd zouden moeten
worden voor de Vrijwilligers Bedank Avond.
Ik bedankte de aanwezige vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij en hun inzet en passie voor de
vereniging en benoemde hen tot ambassadeurs van onze vereniging. Ambassadeurs die andere
leden zouden aanspreken om ook actief te worden binnen de vereniging. De feestcommissie blijkt
daar een mooi voorbeeld van te zijn. Deze commissie was dit jaar uitgebreid met enkele nieuwe
leden.
Dat een ruggengraat kwetsbaar is, wanneer deze wordt overbelast, is helaas een feit. Er kunnen
uitvalsverschijnselen ontstaan en dat is binnen onze vereniging het geval. Het kost niet alleen moeite
om het bardienstschema rond te krijgen, maar er zijn ook al langer vacatures binnen het bestuur en
verschillende commissies. Recent is daar de ledenadministratie bij gekomen en dat raakt het hart van
een vereniging.
Onlangs voerden we een ledenstop in voor senioren, omdat we het maximale aantal van 1400 leden
hadden bereikt. Enerzijds een topprestatie, gezien het feit dat de meeste tennisverenigingen te
maken hebben met een teruglopend ledenaantal. Anderzijds een risico, omdat anonimiteit dreigt,
omdat je elkaar niet allemaal kunt kennen en daardoor elkaar minder aanspreekt.
Daarom heeft het bestuur besloten meer zichtbaar aanwezig te zijn bij georganiseerde activiteiten,
om deelnemers aan te spreken en actief te doen worden binnen onze vereniging, om op deze wijze
onze ruggengraat te verstevigen, opdat onze vereniging blijft staan. Het bestuur hoopt ook dat de
ambassadeurs hierin hun steentje bijdragen. Immers oproepen via de nieuwsbrief of op onze website
zijn niet voldoende. Het gaat om het persoonlijke contact, verbinding tussen de leden en zorg
voor elkaar. Alleen dan kan een vereniging de weelde van een ledenstop dragen.
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Vacature ledenadministratie
Na ruim 10 jaar stopt Susanne van Doorne met de ledenadministratie van onze tennisvereniging.
Langs deze weg wil het bestuur haar bedanken voor deze kerntaak die zij nauwgezet, met kennis van
automatische gegevensverwerking en communicatief vaardig heeft uitgevoerd. Wie wil deze functie,
die het hart van onze vereniging raakt, de komende jaren op zich nemen?
Wat houdt het in?
De ledenadministratie voeren en up-to-date houden, de inschrijving van nieuwe leden verwerken,
nieuwe leden mondeling en schriftelijk informeren, leden die opzeggen uitschrijven en deze mutaties
doorgeven aan de KNLTB. Op verzoek ledenlijsten aanleveren en de redenen waarom leden
opzeggen onderzoeken.
Spreekt je dit aan, bezit je de benodigde competenties en wil je het verschil maken voor onze
vereniging, neem dan contact op met Henk Kettelarij (penningmeester@genneperparkentennis.nl).
Kijk voor overige vacatures op de website  Clubinfo  Vacatures.

SPONSORCOMMISSIE
Sponsornieuws
De afgelopen periode hebben zich weer 3 leden opgegeven voor de Club van 50. De nieuwe
aanmeldingen zijn gedaan door: Maartje van Mackelenbergh, Huub Segeren en Wim van Stiphout.
Elk lid betaald € 50,-- per jaar en sponsort hiermee de tennisvereniging.
Voor vragen over de sponsor mogelijkheden (vanaf € 250,00 per jaar) en de Club van 50 (€ 50,00 per
jaar) kun je terecht bij Eelco Bergsma, Niels Beckers, Michiel Jongmans en Paul Slaats of kijk op onze
website.

TECHNISCHE COMMISSIE
Interne Wintercompetitie 2016-2017 (IWC)
De IWC is dinsdag 8 november van start gegaan. De deelnemers werden al in de
eerste week door slecht weer geplaagd waardoor er enkele wedstrijden zijn
uitgevallen. Wij wensen alle 24 teams fijne wedstrijden en hopen dat er niet te
veel natte weken volgen. Met dank aan Elleke Krijger en Lex van Schoonhoven
hebben een mooi IWC neergezet. Kijk voor meer informatie op de site Tennissen >
Competitie> Interne Wintercompetitie.

Het Najaar Pubquiz-Tennis & Kennistoernooi (Thematoernooi)
Thomas Dautzenberg en Martin-Hugo van Groenestijn hebben op
zondag 6 november een middagvullend programma verzorgd.
Met een combinatie van tenniswedstrijden en Pubquizzen
hebben zij een nieuwe succesvolle opzet geïntroduceerd.
Iedereen kon zijn kwaliteiten op tennis- en kennisgebied
aanboren wat garant stond voor plezier op de baan en in het
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Paviljoen. Terecht waren er vele positieve reacties. Gelukkig hebben Thomas en Martin-Hugo laten
weten volgend jaar dit toernooi weer voor hun rekening te nemen.
Baanbezetting in de winter
Zolang de gravelbanen open zijn zitten we ruim in de vrije banen. Dat komt o.a. doordat in
vergelijking met vorig jaar er meer lessen op de vrijdagavond zijn. Door die ruimte kunnen de pauzes
van de IWC ingekort worden. Hierdoor kwam het aantal vrije banen op de donderdagavond in de
knel, wat is opgelost door op twee husselbanen de eindtijd op van 22:00 naar 21:15 te schuiven.
Toernooien voor de senioren
 Zondag 27 november: Herfsttoernooi
 Zaterdag 7 januari 2017: Nieuwjaarstoernooi
Interne Zomer Competitie (IZC)
Zondag 6 november zijn de laatste partijen gespeeld in de IZC 2016 welke dit jaar uit twee gedeelten
bestond. Het eerste gedeelte is gespeeld van begin april tot eind juli terwijl het tweede gedeelte
plaatsvond in de maanden september en oktober.
Tijdens het eerste gedeelte zijn in de vijf disciplines is totaal door 136 deelnemers en koppels in 19
poules gespeeld. Door nieuwe inschrijvingen, afvallers en de promotie/degradatieregeling na de
eerste periode zijn nieuwe over het algemeen kleinere poules samengesteld voor de tweede periode.
Dat resulteerde in een totaal van 108 deelnemers en koppels en in 21 poules.
Over het algemeen zijn de deelnemers enthousiast over de opzet van de IZC. Men is beter te spreken
over het eerste gedeelte omdat daarbij minder partijen zijn verzet dan in het tweede gedeelte. De
organisatie heeft daarom besloten om volgend jaar de IZC niet meer in twee delen te knippen maar
vanaf begin april alle partijen na elkaar in te plannen t/m de laatste partij. Daarbij is het streven om
te spelen van maandagavond t/m donderdagavond om 19, 20 en 21 uur.
Begin volgend jaar zal de inschrijving van de IZC 2017 weer worden geopend. De organisatie hoopt
met de voorgestelde veranderingen nog meer mensen over te halen aan de IZC mee te doen.
Het GPT-tennispark in de winterperiode
In de winterperiode van 2016/2017 zullen voor de eerste keer in het bestaan van GPT twee leden
gaan bepalen of, wanneer en voor hoe lang het park voor alle banen gesloten moet worden in
verband met bepaalde weersomstandigheden. Het duidelijkst is dit natuurlijk het geval als er sneeuw
ligt op de banen. Maar ook wanneer een periode van vorst gevolgd wordt door dooi (opdooi) kan er
zowel op de gravel- als smashcourtbanen niet gespeeld worden. Om het sluiten van het park
mogelijk te maken zal daarom het toegangssysteem door middel van pasjes dan tijdelijk worden
uitgeschakeld. Het blijft altijd mogelijk voor bepaalde werkzaamheden het park binnen te komen.
De twee leden die dit op zich gaan nemen zijn Hans Gorris en Gerard Karelse. In gezamenlijk overleg
komen ze tot de uiteindelijke beslissing om de banen te sluiten en ze bepalen natuurlijk ook wanneer
ze weer kunnen worden vrijgegeven.
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KNLTB
Voorjaarscompetitie 2017
De inschrijving is inmiddels geopend. U kunt zich inschrijven t/m 11 december 2016. 1 maart 2017
maakt de KNLTB de indeling bekend. 20 maart 2017 sluit de aanvraag voor diverse dispensaties. 22
maart 2017 is 's avonds uitreiking wedstrijdformulieren en ballen.
Nieuwe competitie vormen KNLTB.
Voor 2017 heeft de KNLTB drie nieuwe competitie vormen in het leven geroepen: ‘8&9 competitie’,
‘zomeravondcompetitie’ en ‘onder35 competitie’. Meer hierover kun je lezen op de website van de
KNLTB. Binnen de Technische Commissie hebben we dit besproken en daar is uitgekomen dat we deze
vormen vooralsnog niet gaan aanbieden. De beschikbaarheid van banen voor vrij tennissen komt
hierdoor immers nog meer onder druk te staan. We richten ons op dit moment dus liever op het bieden
van speeltijd aan de leden. Bovendien zijn er dan ook weer extra vrijwilligers nodig die de nieuwe
competitievormen willen gaan coördineren en die hebben we helaas nog niet voldoende kunnen vinden.
We moeten het toch vooral van de vrijwilligers hebben, dus… wie weet is er volgend jaar meer mogelijk
als jij je hebt aangemeld!
‘Compact Spelen’.
Samen met de nieuwe competitie vormen wordt ook het ‘Compact Spelen’ geïntroduceerd. ‘Compact
Spelen’ betekent een wedstrijdtiebreak (t/m 10 punten, 2 punten verschil) als het tot een derde set
komt. Bij 40-40 wordt meteen beslissend punt gespeeld. In 2017 kiezen alle clubs zelf - per speeldag of ‘Compact Spelen’ geldt voor hun thuiswedstrijden. Dit wordt vermeld bij de uitnodiging in de
wedstrijddetails én kenbaar gemaakt, op de betreffende speeldag, in het clubhuis en op het park dat
je bezoekt. Wat wij met ‘Compact Spelen’ i.c.m. KNLTB competities bij onze vereniging gaan doen, is
op dit moment nog niet bekend. Hierover komen we later bij de teamcaptains nog op terug!
Vele handen maken licht werk: draag je steentje bij!
 Gezocht: budgethouder/penningmeester Technische commissie
Als TC-penningmeester ben je lid van de TC en stel je aan het begin van het jaar samen met de TCleden een TC-budget op, stemt dit af met de penningmeester van de vereniging en bewaakt de
uitgaven van de TC. Is dit misschien iets voor jou? Neem contact op met Menno Haring via
tc@gptennis.nl.
 Gezocht: Contactpersoon Banenverhuur
Als verhuurder van banen onderhoud je contacten met abonnees en incidentele huurders. Je spreekt
de banen en tijden af en zorgt voor facturering via de penningmeester. Het beleid voor de verhuur is
vastgelegd in een Verhuurbeleid. De tijd die erin gaat zitten is ca. 2x 6 uur per seizoen voor de
abonnees en ca. 2 uur per maand voor de incidentele huurders. Heb je interesse of vragen? Je kunt
terecht bij Jan Willem Biezenaar via ac@gptennis.nl.
 Gezocht: Beheerder Banenreservering
Alle reserveringen van banen worden in PlanMySport-systeem vastgelegd zodat in het
afhangsysteem te zien is welke banen bezet/vrij zijn. Je reserveert de banen voor lessen, competities,
verhuur en activiteiten. Het beleid voor gebruik van banen is vastgelegd in het Baanreglement. Het
kost een paar uurtjes tijd bij de start van de zomer- en najaarslessen en bij de KNLTB-voorjaar- en
najaarscompetitie, daartussen wordt er incidenteel gereserveerd. Interesse of vragen? Je kunt
terecht bij Menno Haring via tc@gptennis.nl.
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 Gezocht: secretaris Technische Commissie
Wil jij je steentje bijdragen aan de vereniging? De TC is nog op zoek naar iemand die zo’n 5 keer per
jaar aanwezig wil zijn bij een TC-vergadering om agenda rond te sturen, mee te denken en een
verslagje van de vergadering wil maken. Informeer bij Menno Haring via tc@gptennis.nl.
 Gezocht: Trekker van een toernooi
Onze toernooien zijn één van de vele gewaardeerde activiteiten in onze vereniging. Voor een paar
toernooien zoeken we nog trekkers. Een toernooi kan door één of meerdere leden georganiseerd
worden en de organisatie kost eenmalig 4 tot 8 uurtjes. Organiseren houdt in: zorgen voor
aankondigingen, de uitnodigingen, prijzen, speelschema’s en financiën en het toernooi leiden. Er is
een draaiboek aanwezig en je krijgt steun vanuit de TC. Lijkt het jou leuk om op deze manier iets bij
te dragen aan de vereniging? Neem contact op met Jan Willem Biezenaar via ac@gptennis.nl.
 Gezocht: Trekker van de parkkampioenschappen
Omdat Ronnie Maat gaat helaas stoppen met de organisatie van de parkkampioenschappen zoeken
we een opvolger voor deze zeer gewaardeerde activiteit in onze vereniging. Organiseren houdt in:
zorgen voor aankondigingen, de uitnodigingen, prijzen, speelschema’s en financiën en het in goede
banen leiden van de kampioenschappen. Met de voorbereiding en de kampioenschappen zelf bent je
ca. twee weken bezig. Je kunt rekenen op steun van andere leden. Heb je interesse of vragen? Je
kunt terecht bij Jan Willem Biezenaar via ac@gptennis.nl.

