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Beste leden,
Zo vlak voor de feestdagen een goed gevulde nieuwsbrief met bijdragen van onze secretaris, de
commissie vrijwilligers en nieuwe leden, de webcommissie, technische, feest-, sponsor-,
paviljoencommissie en de commissie GPT2020.
Namens alle commissies voor iedereen hele fijne Kerstdagen en alle goeds voor 2016!

VAN DE SECRETARIS
Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 2 februari om 20:00 uur zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Baan 1.
Noteer deze datum dus in jullie agenda! Nadere informatie en agenda volgt begin januari.

COMMISSIE VRIJWILLIGERS EN NIEUWE LEDEN
Topvrijwilliger december 2015: Brigitte Bleeker

Brigitte is lid van de paviljoencommissie en daarbinnen verantwoordelijk voor de planning van de
bardiensten. Dat doet zij al heel lang; eerst bij THES en na de fusie is ze daar bij GPT mee
doorgegaan. Omdat GPT veel vrijwillige barkeepers heeft, is die barplanning een enorme klus. Al die
barvrijwilligers moeten over een VAS-(Verantwoord Alcohol Schenken) certificaat beschikken. Dat
brengt extra administratieve rompslomp mee. Brigitte staat zelf ook met regelmaat achter de bar en
altijd met een stralende lach; ze is een geweldige gastvrouw. Al met al besteedt Brigitte ongeveer
acht uur per week aan haar vrijwilligersactiviteiten bij GPT. En dat terwijl ze zelf niet meer tennist
omdat een hardnekkige blessure haar dat onmogelijk maakt.
Gedurende een aantal jaren heeft Brigitte van haar hobby haar beroep gemaakt en als
tennistrainster gewerkt. Daaraan heeft ze goede herinneringen. Ze speelde zelf het liefst mixed
dubbel. Daar gaat het spel lekker snel en speelt tactiek een belangrijke rol. Ooit lukte het haar om bij
Prinsejagt -met Paul Haarhuis als teamgenoot- in vier jaar tijd drie klassen omhoog te gaan.
Brigitte is helaas geen lid meer van een tennisteam maar voelt zich prima thuis in het barteam. Ze
beleeft veel plezier aan haar vrijwilligersactiviteiten omdat die haar de mogelijkheden geven om zich

december 2015
te ontwikkelen, nieuwe mensen te leren kennen en haar talenten te benutten. De waardering die ze
daarvoor krijgt doet haar goed. Ieder GPT-lid kan de club en zichzelf blij maken door zijn of haar
eigen talenten als vrijwilliger in te zetten en te ontplooien bij GPT.
Brigitte vindt dat bij GPT de professionele ambities op een leuke manier gecombineerd worden met
gezelligheid. De paviljoencommissie levert een belangrijke bijdrage aan die gezelligheid. Dat doen
ook alle vrijwillige barkeepers van GPT. Daarvan zijn er nog niet genoeg. Soms is het lastig om de
barbezetting rond te krijgen. Dat komt vooral omdat nogal wat leden hun verplichte bardiensten
afkopen. Brigitte doet een beroep op hen om toch bardiensten te gaan doen. We vinden het toch
allemaal gezellig als de bar open is?
Welke van jouw talenten wil je vanaf 2016 in gaan zetten voor GPT? Laat dat weten via
vrijwilligers@genneperparken.nl

ENQUETE VSIE 2020
Op initiatief van het bestuur is sinds juni 2015 de commissie “Visie Genneper Parken Tennis 2020”
actief. Wij hebben een ledentevredenheidsonderzoek gedaan om inzicht te krijgen in wat leden
belangrijk vinden.
362 leden hebben de enquete volledig ingevuld, een zeer goed resultaat!
18 onvolledige enquêtes konden we gedeeltelijk gebruiken.
De resultaten en conclusies gaan we presenteren op de komende algemene ledenvergadering.
We hebben beloofd onder de respondenten 5 cadeaubonnen van €20 van AKWI Sport te verloten en
2 kaarten t.w.v. €100 voor het ABN AMRO wereldtennistoernooi in Rotterdam.
De winnaars van de cadeabonnen zijn:
 Colin Verhuijsen
 Roel Janssen
 Maarten en Evy Brouwer
 Nicole Schroeder
 Joris Corstens
De hoofdprijs is gewonnen door Claire Cavens! Ze gaat 13 februari, met een introduce, naar de halve
finale kijken van het ABNAMRO Worldtennis toernooi! Veel plezier!

WEBCOMMISSIE
Wij doen ons best de website aantrekkelijk en actueel te houden, en dat lukt aardig wat betreft de
actualiteit. Maar de foto's zijn aan vernieuwing toe! Nu is het ons opgevallen dat er tijdens
evenementen vaak foto's gemaakt worden. Daarmee zouden wij onze website graag vernieuwen!
Als je (een paar) leuke foto's hebt die geschikt zijn om op de website te zetten,
mail ze dan naar info@gptennis.nl. Als het niet in de mailbox past, gebruik dan WeTransfer.
Alvast bedankt!
Zoals jullie waarschijnlijk ook gemerkt hebben, is onze (socie) Club-app vernieuwd.
Je kunt hem gebruiken om eenvoudig je KNLTB competitie op te zoeken, om de nieuwsbrief te lezen,
om te kijken hoeveel banen er beschikbaar zijn voor vrij spelen, de agenda te bekijken voor
evenementen en nog veel meer. We willen de app ook gaan gebruiken om mededelingen te sturen
omtrent afgelastingen, specifieke evenementen, enz. Zorg dus dat je de app geïnstalleerd hebt, dan
blijf je optimaal op de hoogte van het reilen en zeilen van onze tennisclub.
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TECHNISCHE COMMISSIE
Terugblik Herfsttoernooi
Ondanks het onstuimige weer was het Herfsttoernooi een geslaagd toernooi. Er waren 36
deelnemers die tussen de opwaaiende bladeren hebben genoten. Volgend jaar weer!
Aankondiging Nieuwjaarstoernooi
Op zaterdag 9 januari 2016 vanaf 18:30 uur is ons Nieuwjaarstoernooi. Een gezelligheidstoernooi
met verschillende dubbels en mixen waarbij we elkaar het beste kunnen wensen en een toast
kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar. Je schrijft individueel in en wordt zoveel mogelijk op sterkte
ingedeeld. Zie onze site voor meer info en inschrijving.
Interne Winter Competitie 2015-2016 (IWC) loopt goed
De IWC loopt goed. Er wordt enthousiast gespeeld en er zijn gelukkig
nog weinig wedstrijden uitgesteld. Dat was vorig jaar wel anders.
Enkele leden hebben zich nog als reserve aangemeld. Hopelijk
kunnen die een paar wedstrijdjes meepikken.
Leden kunnen zich als reserve opgeven via ic@gptennis.nl.

Het winterkorset
De gemeente heeft de gravelbanen langer opengehouden, waarvoor onze
dank. Hierdoor hadden we langer maximale ruimte wat goed uitkwam
want er werd volop getennist. Maar nu is het zover. De gravelbanen
worden vanaf de Kerst gesloten. Vanaf 4 januari wordt het met twaalf
banen wat krapper. We moeten hier en daar schikken om altijd minimaal
drie vrije banen te hebben. De krimp op een rij:
 voor de maandagavond-tossers worden er twee in plaats van vier
banen gereserveerd,
 op dinsdagavond geeft Marell Sports al een aantal lessen op de
High Tech Campus en gaan bij de IWC de twee laatste partijen later
beginnen,
 op woensdagochtend worden voor de Super Senioren een of twee
banen minder gereserveerd en
 op donderdagavond wijkt Marell Sports met een groep uit naar
de HTC, worden voor de tossers twee in plaats van vier banen gereserveerd en wordt hun
eindtijd 21:45 uur. We verwachten dat iedereen begrip heeft voor deze aanpassingen en
hopen dat we allemaal naar tevredenheid door de winter heen rollen/ tennissen. Op de
Banenradar is te zien hoeveel vrije banen er zijn. Na 1 april zijn er weer 18 banen
beschikbaar.
Een lichtend idee
In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep voor goede ideeën om het
uitschakelen van de baanverlichting te bevorderen. Tot nu toe is er niets
ontvangen. Mogelijk hebben we het druk met andere zaken, maar toch weer
een oproep omdat er nog veel valt te besparen. Als iemand tijdens de rustige
dagen alsnog een helder idee krijgt, stuur dit dan naar tc@gptennis.nl.
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En nogmaals: de laatste die de baan verlaat schakelt het licht uit. De avond-tossers, de trainers en de
deelnemers van de IWC kunnen hier een steentje aan bijdragen. Rechts van het afhangscherm en
achter de bar kun je de verlichting in- en uitschakelen. De baannummers staan bij de knopjes. Rood
betekent uitgeschakeld, groen betekent ingeschakeld.

FEESTCOMMISSIE
Feestcommissie zoekt vrijwilligers
Naast het organiseren van een feestavond voor de vereniging is aan deze commissie gevraagd
bepaalde activiteiten en toernooien van wat meer gezelligheid te voorzien. Enkele huidige
commissieleden, die als vrijwilligers ook nog in andere commissies bij GPT participeren, wordt dit
teveel. Daarom zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste leden die van gezelligheid en een feestje
organiseren houden! We zouden het qua samenstelling goed vinden om vanuit verschillende
leeftijdscategorieën een afvaardiging te hebben. Het kost je ongeveer 3 á 4 keer per jaar een avond
overleg en het aanwezig zijn bij de enkele van deze activiteiten, bijv. openingstoernooi, afsluiting
competitie, uitreikingen kampioenen, vrijwilligersavond of een dagdeel van een toernooi. Dit wordt
dan verdeeld onder de commissieleden.
Het belangrijkste is dat je er zin in hebt om dit mede vorm te geven en leuke ideeën tot uitvoering
kan brengen! Voor meer informatie mail naar: feestcommissie@genneperparkentennis.nl. Wij
nemen dan contact met je op.
Met vriendelijke groet,
Daan van Sambeeck en Marie-Jose Truijens-Kanters

SPONSORCOMMISSIE
De nieuwe sponsorpakketten voor 2016 zijn gereed
Wij zijn trots op onze nieuwe sponsorpakketten en zijn op zoek naar nieuwe
sponsoren. Wij dagen jullie uit om zelf sponsor te worden of in jullie netwerk naar
een sponsor voor de club te kijken. Je mag een mogelijke sponsor ook doorgeven aan een van de
leden van de sponsorcommissie. Je mag rekenen op een attentie. Voor het bekijken van de
sponsorpakketten klik dan hier om deze te zien.
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 bedankt Fons en Lex
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zijn Niels Beckers en Michiel Jongmans nieuw
in de sponsorcommissie. Het team is compleet met Eelco Bergsma en Paul Slaats.
Fons Weijtens en Lex van Schoonhoven zijn gestopt en wij danken beiden hartelijk
voor hun inzet voor de sponsorcommissie.
PAVILJOENCOMMISSIE
Twee keer per jaar sturen wij de gevonden kleding naar een goed doel. (januari en
augustus). Tot 4 januari is er de mogelijkheid te kijken of er iets van jou bij is.

