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Beste leden van Genneper Parken Tennis,

In deze nieuwsbrief mededelingen van de Jeugd-, Paviljoen- en Technische commissie en van de
secretaris.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Vacature voorzitter jeugdcommissie
De jeugdcommissie van onze vereniging is een groep van 6 mensen die met veel enthousiasme en in
een goede samenwerking alle tennisactiviteiten voor onze junioren organiseren.

Door het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar iemand die affiniteit heeft met onze
jeugd en het leuk vindt om de voorzittershamer van deze goed lopende commissie op te pakken. De
voorzitter van de jeugdcommissie maakt deel uit van het bestuur en maakt dus de verbinding tussen
de jeugdcommissie en het bestuur van onze vereniging.
Als u interesse heeft of eens hierover in gesprek wil gaan dan kunt u contact opnemen met de
huidige voorzitter, Philine Kerremans 06-22610135.

VAN DE SECRETARIS
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2014
De jaarlijkse ALV zal plaatsvinden op maandag 26 januari om 20:00 uur in Baan Eén. De agenda van
deze vergadering wordt bijgevoegd bij de officiële uitnodiging die begin januari aan alle leden wordt
verzonden. Alle jaarverslagen van bestuur en commissies worden op de website gepubliceerd. De
streefdatum hiervoor is 12 januari.
Het bestuur hoopt velen te kunnen verwelkomen op deze afsluiting van het eerste verenigingsjaar
van Genneper Parken Tennis!

VAN DE PAVILJOENCOMMISSIE
Gevonden kleding
We worden steeds meer geconfronteerd met gevonden kleding.
De kledingstukken worden een half jaar bewaard en daarna stellen wij deze 2x per jaar beschikbaar
voor een goed doel . Dit gebeurt jaarlijks op 1 maart en op 1 september.
Mocht U dus iets missen dan heeft u tot 1maart 2015 de tijd uw kleding op te halen in het
loungegedeelte.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Nieuwjaarstoernooi
Zaterdag 10 januari 2015 is het Nieuwjaarstoernooi. Een gezelligheidstoernooi op ons tennispark
voor senioren met HD, DD en GD’s. Je speelt met steeds een andere partner tegen andere
tegenstanders. De ontvangst met koffie en cake is vanaf 18:30 uur, de wedstrijden beginnen om
19:00 uur en in de pauzes is tijd om bij te praten met een drankje en een hapje. De indeling wordt zo
veel mogelijk op sterkte gebaseerd. Je schrijft individueel in. Dit kan tot donderdag 9 januari 00:00
uur via onze site.
Vrije banen en verlichting op banen 16 en 17
In de Nieuwsbrief van juli is het aantal/gebrek aan vrije banen besproken. Een aantal van de toen
genoemde verbeterpunten zijn gerealiseerd.
1. Leden kunnen nu beter zien hoeveel vrije banen er (in de toekomst) zijn. Onderaan op de
homepagina staat bij Banenstatus een mededeling over de actuele situatie en op de Banenpagina
van onze site (volg Ledeninfo  Banen) staat een overzicht met het aantal vrije banen en een
overzicht met het aantal gereserveerde banen. Deze overzichten hangen ook naast het
afhangsysteem in het paviljoen met daarbij voor elke dag een overzicht met reserveringen per baan.
2. Omdat deze overzichten veel werk kosten en statisch zijn staat de vraag uit voor een dynamisch
overzicht van het aantal vrije banen op onze site. Een soort ‘banenradar’ waarmee leden op gekozen
tijden kunnen zien hoeveel vrije banen er op dat moment zijn.
3. Het bestuur heeft onlangs besloten om bij gravelbanen 16 en 17 verlichting te laten plaatsen. Dit
zal vooral de druk op de vrijdagavonden tijdens het voor- en najaar en tijdens de KNLTB-competities
verminderen.
KNLTB voorjaarscompetitie 2015
Er zijn 52 teams voor de districtscompetitie en 10 teams voor de landelijke competitie ingeschreven.
Net als bij de voorjaarscompetitie 2014 is dit een flink aantal teams, waarvan de meeste in het
weekend spelen (vrijdag 10, zaterdag 27 en zondag 17 teams). De KNLTB publiceert 1 maart 2015 de
indeling. Op 13 maart 2015 sluit de aanvraag voor dispensatie: 2x spelen in één week of spelen voor
twee verenigingen. Heb je vragen? Stuur die naar vcl@gptennis.nl.
Je kunt je onderaan op onze KNLTB pagina’s als reserve inschrijven. Volg op onze GPT-site Tennissen
 Competitie  KNLTB senioren of  KNLTB jeugd.
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Interne Wintercompetitie (IWC)
De IWC is gestart en wordt op vrijdagavonden gespeeld. Er zijn drie poules met elk zes teams. Volg
op onze GPT-site Tennissen  Competitie  Wintercompetitie voor meer informatie. Leden die mee
willen doen kunnen zich opgeven via ac@gptennis.nl.
Interne Zomercompetitie (IZC)
Hans Gorris wil een Interne Zomer Competitie organiseren. Deze komt in plaats van en heeft een
andere opzet dan de SIS-competitie. De IZC is de maanden april t/m oktober 2015 en krijgt de
categorieën DE, HE, DD, HD en GD. Elk seniorlid kan inschrijven voor maximaal drie categorieën. Bij
de dubbels wordt met een vaste partner gespeeld. Meer informatie volgt.

Zoals jullie hebben kunnen lezen staat er voor het komende seizoen weer veel te gebeuren.

Wij wensen jullie prettige Kerstdagen en een sportief en voorspoedig 2015!
Philine Kerremans, voorzitster Jeugdcommissie
Joep van Hoorn, voorzitter Paviljoencommissie
Jan Willem Biezenaar, voorzitter Technische Commissie
Peter Smulders, secretaris
Erwin Wolters, eindredacteur

