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NIEUWSBRIEF

Enkele weken geleden heeft u ‘m na 
even weg geweest te zijn weer op de 
mat gekregen, het ‘papieren’ 
clubblad van VLTC, de Service. 

Bij ons slingert ie nog steeds ergens 
rond in de huiskamer. En dat is een 
van de voordelen van dit papieren 
kunstwerkje. 

Volgens ons is de redactie erin 
geslaagd een prachtig en leesbaar 
‘krantje’ te produceren voor een 
uiterst aantrekkelijke prijs en prachtig 
in kleur. Maar wat vinden jullie er 
van? Heb je be-, op- of 
aanmerkingen, -vullingen, 
complimenten of een redactionele 
bijdrage? Stuur dan HIER je bericht. 

Wij vertrouwen erop dat de vast te 
pakken Service het clubgevoel, de 
informatievoorziening, de 
gezelligheid en het aantal 
inschrijvingen voor de diverse 
toernooien en evenementen bij ons 
cluppie verder zal verhogen. 

De vernieuwde VLTC Service & Nieuwsbrief
Natuurlijk blijft ook deze papieren versie 
digitaal beschikbaar (klik HIER).

Vóór u ziet u nu de VLTC digitale 
nieuwsbrief in een ‘nieuw’ jasje. Een jasje 
dat erg veel lijkt op z’n papieren broer/
zus.  In de maanden dat u verschoond 
blijft van de papieren Service proberen we 
u op deze wijze op de hoogte te houden 
van al het VLTC nieuws. 

NIEUW, de digitale nieuwsbrief is vanaf nu 
ook beschikbaar voor uw iPAD (dit geldt 
ook voor de digitale Service).

En u heeft ‘m misschien al zien hangen in 
de STEK, ons nieuwe informatiescherm aan 
de bar. Mogelijk gemaakt door het VLTC 
bestuur, Philips Nederland B.V. en Gijs 
Van Der MeerJans Screenmunications.

Het wachten is nu op de gratis VLTC APP.

Agenda
4 - 10 juli

Open Toernooi TV De 
Hogt 

9 - 17 juli

VLTC Sporthuis 
Olympia Open Dubbel 
Toernooi

23 juli

Thuisblijverstoernooi

13 augustus

Start VLTC 
clubkampioenschappen 
inschrijven vóór 10 juli 

22 - 28 augustus

Open Toernooi TC 
MetzPoint

4 september

Finales VLTC 
clubkampioenschappen

VLTC

Inschrijven voor de diverse toernooien 
en evenementen bij VLTC doe je HIER. 
Doe het nu voordat je het vergeet.
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NIEUWSBRIEF

Vanaf zaterdag 9 juli a.s. staat ons park 
volledig in het teken van het Sporthuis 
Olympia Open Dubbel Toernooi.

Met een kleine 350 inschrijvingen ziet 
het er naar uit dat het weer erg 
gezellig gaat worden. De 
toernooicommissie en de deelnemers 
nodigen iedereen uit eens te komen 
kijken naar dit après-Wimbledon 
evenement op ons eigen park.

Binnenkort vindt u op 
www.vltcveldhoven.nl alle schema’s en 
wedstrijden per dag.

Bovendien geniet u elke avond 
van heerlijke bereide hapjes. We 
zien u graag tussen 9 en 17 juli.

Niet in de gelegenheid het park te 
bezoeken? Ook dan hebben wij 
voor u een oplossing. Klik HIER en 
geniet van de wedstrijden.

VLTC

Op deze pagina ziet u een aantal 
oudere en opvallende VLTC kiekjes 
welke wij toegestuurd hebben 
gekregen via 
lustrum2012@vltcveldhoven.nl. 

Heeft u nog leuke plaatjes welke wij 
voor het komende lustrum mogen 
gebruiken? Stuur ze dan naar het 
bovenstaande adres.

Oh ja, niet vergeten:

VRIJHOUDEN 8/9/10 juni 2012 

Maar we beginnen al veel eerder... 
houd de website en de nieuwsbrief in 
de gaten. Het is tenslotte maar 1x 
2012...

Stemmingmakerij?

Klik HIER als je durft en/of HIER.

VLTC’s open toernooi begint

VLTC foto’s uit de oude doos

VLTC 50 jaar in 2012

Afmelden nieuwsbrief: klik HIER
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