
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Agenda
Gisteren
Zwart-Wit. Heren 2 verliest met 
6-0 van Thadia uit Sint-
Michielsgestel. Verliezen blijkt op 
dat moment relatief. Echt verliezen 
speelt zich af in Alphen aan den 
Rijn. Heren 2 kan zich volgende 
week wel herstellen...  

Vanaf maandag 4 april
Start van de diverse Bonds- en 
District-competities.

Mei 
Start van de KLM KunstLicht 
Mixed competitie.

Zaterdag 4 juni
VLTC’s gezellige  ‘Einde’ 
Competitiefeest in de Stek vanaf 
21.00 uur. Regel nu vast een 
oppas, voordat iedereen bezet is.

13 juni 
Einde van de diverse Bonds- en 
District-competities.

Zondag 26 juni 
Familietoernooi. Gezellig samen 
met een familielid, die geen lid 
hoeft te zijn, uw beste beentje 
voorzetten. De inschrijving is nog 
niet gestart!
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VLTC
Nieuwsbrief gaat veranderen

Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering is 
het besluit genomen 
om weer een 
‘papieren’ clubblad te 
gaan verdelen (3 
stuks per jaar). Op 
verzoek van velen, 
die niet voldoende 
bleken te hebben aan 
onze digitale Service 
en de ‘hardcopy’ te 
erg misten.

Maar de Service komt 
niet zomaar terug. Ze 
wordt gestoken in een 
nieuw jasje (lay-out) 
en in kleur gedrukt! In 
2011 kunt u in elk 
geval nog 2 keer van 
ons vernieuwde 
communicatiemiddel 
genieten. 
Rechts verder lezen

NIEUWSBRIEF

Maar 2 keer, is dat niet wat 
weinig? Ja! 

De oplossing heeft u nu voor u: 
de VLTC Nieuwsbrief welke ca. 
1x per maand in uw inbox valt. 
Om de eenheid van de VLTC 
communicatie te bevorderen zal 
ook de toekomstige VLTC 
Nieuwsbrief in hetzelfde nieuwe 
jasje gestoken gaan worden.

Nog even wachten, eerst is het 
de beurt aan zijn ‘papieren’ 
zusje die u in mei/juni tegemoet 
mag zien. Tot die tijd geniet u 
van een kale, naakte, 
uitgeklede en/of saaie VLTC 
Nieuwsbrief. Toch veel 
leesplezier gewenst!
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GVAC, de Veldhovense Atletiekclub bestaat dit jaar al 50 jaar. Zondag 19 juni
vieren ze dat o.a. met een toernooi van Veldhovense verenigingen tegen elkaar.

Ook VLTC zal present zijn met een team. Vanaf 12 jaar kan iedereen deelnemen. Er zal aan 
diverse sporten meegedaan kunnen worden. Denk aan nummers als de 100 m., kogelstoten, 
ver- en hoogspringen en een langere afstand als 800 en 1.500 m. De nummers kunnen 
afzonderlijk gedaan worden, maar als iemand aan alle nummers mee wil doen 
(soort 5-kamp) kan dit ook! Vind je het leuk om eens te atletieken of aan je conditie te 
werken? Meld je dan aan door op info@vltcveldhoven.nl te klikken.

In tegenstelling tot ons landelijke leger is het 
VLTC ‘leger’ weer op volle oorlogssterkte.

Onze zoektocht om de jeugdcommissie te 
voorzien van nieuw en actief bloed heeft succes 
gehad.

De JC is weer volledig bemand (en bevrouwd) en 
gaat er met nieuwe energie vol tegenaan zoals 
o.a. blijkt uit haar eerste 2 nieuwe projecten: 
TENNISKIDS (klik HIER en lees meer over dit 
project) & WHOZNEXT.

VLTC heeft ook een nieuwe secretaris... of heet 
dit secretaresse? In de persoon van Corry Vervat 
hebben we een waardig opvolgster gevonden 
voor Johan de Haas. Het webteam bedankt 
Johan en wenst Corry erg veel succes!

GVAC 50 jaar (herhaling)

wilt u deze VLTC nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan HIER

Competitie 
bij VLTC

Vanaf deze week wordt er door VLTC 
weer op vele fronten meegedaan aan 
de diverse Bonds- en Districtscompetities 
van de KNLTB.

Het kan hierdoor zo nu en dan wat 
drukker zijn op onze banen. Het goede 
nieuws is dat u altijd welkom bent om te 
komen kijken naar de vele teams die de 
eer van VLTC gaan hoog houden. Kijk 
op onze website naar de baanbezetting 
(nieuws) en wanneer uw favoriete 
team/speler/speelster thuis speelt en 
kom gezellig naar ons park. WEBCAM.

En, op zaterdag 4 juni is er het ‘einde’ 
competitiefeest!

Minister Hillen:
‘VLTC op volle oorlogsterkte’
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