
Agenda
Jan 09 

Start deel 2 van de Winter 
Tennis Competitie (WTC)

28 Februari

Sluiting inschrijven bardienst

9 Maart 09

Algemene LedenVergadering 
in de Stek vanaf  20.30 uur

15 maart 09

Gerard Smits Cup bij VLTC. 
Teams van de diverse 
Veldhovense 
tennisverenigingen strijden om 
de eer.

Inschrijven Bardienst 09
Op korte termijn verschijnt op 
onze website en in de Stek de 
voorlopige indeling voor de 
bardienst 2009. Lees er meer 
over in de Service en hier.

Natuurlijk vind je hier ook uitgelegd 
hoe u te werk dient te gaan.

In veel gevallen hoeft u niet meer 
in te schrijven...alleen nog maar de 
data waarop je bardienst hebt te 
noteren in de agenda. Easy!!! 

De inschrijving 
sluit zaterdag 
28 februari a.s.

Namens de Paviljoen Commissie 
alvast dank

Op de laatste dag van het 
afgelopen jaar ging er niet alleen 
veel vuurwerk de lucht in, ook 
onze vernieuwde website…

Het heeft wel even 
geduurd, maar nu 
is ie ‘klaar’. 

Aan de statistieken 
te zien hebben al 
velen van jullie 
een eerste bezoek 
gebracht. Als je dit 
nog niet gedaan 
hebt, klik dan hier.

De site is met name in een nieuwe 
jas gestoken. Wat goed was, is 
gebleven (bijv. de Service op 
internet; digitaal inschrijven…) en 
wat verbeterd moest worden, is 
daar waar mogelijk verbeterd (bijv. 
iedere commissie krijgt een eigen 

mailadres, de website is veel 
gemakkelijker te bewerken en bij te 
houden). 

Op de site kun 
je bijv. elke dag 
zien of  de banen 
mogelijk (nog) 
gesloten zijn 
i.v.m. het  
winterse weer. 

Da’s best 
handig! 

Heb je op- of  
aanmerkingen, 

wensen of  schouderklopjes? Geef  
ze door via 
webteam@vltcveldhoven.nl .

Veel kijkplezier!

z 2009, een nieuw jaar... z
...starten we met een VLTC nieuwsbrief in een nieuwe lay-out. 
Inmiddels wordt deze naar zo’n 400 mailadressen gestuurd. 
Heb je op- of aanmerkingen, nieuwsfeiten die vermeld moeten 
worden of verandert je mailadres? Laat ‘t ons weten via 
webteam@vltcveldhoven.nl 
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Wat vind je waar op de website?
De website is 
vernieuwd. 

We hebben geprobeerd 
de site overzichtelijk te 
houden door te kiezen 
voor een duidelijke 
structuur.

Toch kan het zijn dat je 
zaken die je ‘vroeger’ 
snel vond nu plots 
‘kwijt’ bent.

Dat is niet de 
bedoeling! 

Daarom hier een korte 
‘rondleiding’.

Aan de rechterzijde 
vind je de knoppenbalk, 
die wijst zich vanzelf.

Onder ‘commissies’ 
vind je alle commissies 
binnen VLTC en waar 
zij zich mee bezig 
houden. Je kunt ze 
vanaf  vandaag ook 
rechtstreeks mailen.

Online inschrijven kan 
nog normaal op de 
‘formulieren’ pagina. 
Helaas is deze pagina 
tijdelijk buiten gebruik.

Het gastenboek? Dat is 
even zoeken! Het 
gastenboek staat onder 
‘diversen & fun’ net als 
het clubblad online.

Foto’s?! Daar klik je 
voor op ‘fotoalbum’... 

Jaaroverzicht 
08 

In 2008 is er veel 
gebeurd bij VLTC. 
Het jaar in 
vogelvlucht vind je 
hier. 

Waar was je?
...waar was je tijdens de 
nieuwjaarsreceptie? 
Schaatsen?

Nieuwsbrief
Wanneer je deze 
nieuwsbrief  niet meer 
wenst te ontvangen reply je deze mail door 

hier te klikken. Wijzigt 
je mailadres, geef  ‘t ons  
door. Nog geen 
Nieuwsbrief  
ontvangen? Meld je aan 
via ‘formulieren’ pagina
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