
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Agenda
Alle winterse dagen
Gedurende alle winterse dagen 
ziet u op de website of onze 
banen open/gesloten zijn. Op 
de WEBCAM geniet u bovendien 
van een winters VLTC plaatje.

Vrijdag 17 december
Benefiet Kerstbal Team King ten 
behoeve van het goede doel 
(aanvang 20.30; Brabant Zaal 
NH Koningshof). Klik hiernaast 
voor alle informatie.

Zondag 9 januari 2011
VLTC Nieuwjaarsreceptie in de 
Stek. vanaf 16.00 tot ca. 18.00 
uur.

Dinsdag 11 januari 2011 
Start wintertennis competitie 

Zondag 30 januari 2011 
Een winters toernooi voor alle 
deelnemers aan de 
wintercompetitie. Met een 
winters hapje en een drankje. 
Schrijf je HIER snel in.
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VLTC
NIEUWSBRIEF

VLTC Nieuwjaarsreceptie

Het lijkt ook dit jaar nog ver weg, maar het nieuwe 
jaar komt er al weer aan. En daarmee ook de 
VLTC nieuwjaarsreceptie.

Ieder jaar ook weer het moment om samen met 
elkaar te klinken op een sportief maar bovenal 
gezond jaar. In een gezellige Stek samen met een 
hapje en een drankje en .................

Het bestuur van VLTC nodigt hierbij alle leden en 
hun partners met kids uit voor de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2011 van 
16.00 tot ca. 18.00 uur. Tot de 9e!

De afgelopen week hebben wij zeer plotseling en 
veel te vroeg afscheid moeten nemen van ons 
nieuwe maar zeer geliefde lid, Jan Jonkers.

Jan, eeuwig verbonden met TV de Korrel, werd 
afgelopen jaar lid omdat een aantal ‘Bende’ 
vrienden op maandagmiddag een gezellige 
tennismiddag gingen organiseren bij VLTC. Helaas 
heeft Jan van deze gezellige en sportieve 
momenten niet lang mogen genieten en wij niet 
van zijn z’n gezelligheid en niet aflatende 
vrolijkheid. 
Dit jaar nog won Jan tijdens de 
clubkampioenschappen samen met Robbin 
Dielesen de HD6 en samen met Ger Hendriks de 
HD 60+. Jan we gaan je erg missen!

Het VLTC webteam wenst Cindy, Niels, Martein, 
Nathalie en Mo veel sterkte toe bij dit grote en 
onverwachte verlies zo vlak na het overlijden van 
jullie mam en oma.

Triest afscheid
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In 2012 bestaat VLTC 50 jaar
Dat gaan we vieren

De Lustrum Commissie is samengesteld en is al bijeen geweest
Er wordt gezorgd voor een gevarieerd programma met o.a.

een receptie voor alle leden en oud leden, een opvallend tennistoernooi e.n.v.m
Ook komt er een speciale ’50 jaar VLTC’ website

VLTC
zoekt nog steeds 

een... 
secretaris

ben jij nog altijd op zoek naar
een leuke functie

als vrijwilliger bij VLTC en vind je het een 
uitdaging om samen met anderen

vorm en leiding te geven aan onze bruisende 
tennisvereniging? 

Dan is dit goed nieuws voor u!

Je leest HIER (wel even naar beneden 
scrollen) wat er van jou verwacht wordt en... 
ook wat jij er voor terug mag verwachten. 

VLTC
gaat in ere 
herstellen

...
Op veler verzoek wordt onderzocht 

of er binnen onze vereniging 
voldoende animo is om de 

herendubbel competitie van weleer 
in ere te herstellen.

Zin om mee te doen? 
U leest er meer over op de pagina 
COMPETITIE op onze website, u kiest 

dan in het menu voor 
vrijdagavondherencompetitie.

Inschrijven kan HIER.

2011 een pré lustrum jaar
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