
Agenda
14 maart
Gerard Smits Cup bij VLTC

14 maart
Sluiting inschrijving speciale 
tennisclinic Sportivity Service

15 maart 

Algemene Ledenvergadering

21 maart
Tennisclinic voor lesklanten 
VLTC en Sportivity Service

25 maart
Competitie informatie avond: 
junioren (19 u)+senioren (20 u)

5 april 
Openingstoernooi + introductie 
nieuwe leden. Schrijf  je HIER in

9 april 
Start diverse competities:     
Bond en District

5 april t/m 5 juni
Baan 9 en 10 op 
zaterdagmiddag van 
13-18 uur uitsluitend in 
gebruik door competitie

Maandag 15 maart a.s. is het 
zover. De jaarlijkse ALV van 
VLTC in de vernieuwde 
STEK.

Om 20.30 uur wordt er gestart 
indien er voldoende leden 
aanwezig zijn. Maar daar 
gaan we van uit, want u wilt 
toch ook met eigen ogen 
aanschouwen hoe de 
vernieuwde Stek is geworden. 

De agenda vindt u in de 
digitale Service op internet, 
klik HIER (februari 2010).

PRIJSVRAAG

Nieuw dit jaar is een 
prijsvraag in het kader van het 
nieuw te voeren beleid van 
VLTC.

Lees er meer over in de 
digitale SERVICE. Klik hier

Abusievelijk zijn er in de afgelopen Service enkele data niet goed 
terecht gekomen. Daarom het verzoek aan u de data vermeld in de 
agenda (zie hiernaast) aan te houden.

Het gaat met name om de Algemene Ledenvergadering, het 
Openingstoernooi, het Open Toernooi en introductie nieuwe leden!

VERKEERD VERMELDE DATA

V E L D H O V E N S E  L A W N  T E N N I S  C L U B  -  M A A R T  2 0 1 0  -  N U M M E R  7 0

VLTC
NIEUWSBRIEF

Tijdens de winter ook zo 
verlangd naar training van ons 
aller Aad? En is dit, door de vele 
sneeuwbuien en koude, helaas 
bij een verlangen gebleven? Dan 
hebben we nu geweldig nieuws 
voor u!

Naar aanleiding van de 
uitgevallen lessen in de winter 
door de sneeuw en het slechte 

weer heeft de club in 
samenwerking met Sportivity 
Service besloten om een 
tennisclinic aan te bieden op 
zaterdag 21 maart a.s. voor de 
groepen die vóór 29 maart niet 
aan 20 winterlessen gaan 
komen.
Voor ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en 
‘hoe laat’ en ‘inschrijven’ (voor 
14 maart a.s.) ... klikt u hier.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ATTENTIE: SPECIALE TENNISCLINIC

http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oto10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oto10
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/speciale-clinic-lees-snel-verder.156.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/speciale-clinic-lees-snel-verder.156.php


Clubblad 
Online

Vanaf  maart 2010 
verhuist de Service 
naar internet.
U heeft zich toch al 
aangemeld voor de 
‘Service staat op 
internet’-melding?
Neen? Dan klikt u 
hier. 

1962 - 2012
2012 ?    2012 !
VLTC 50 jaar. 

Over ruim 1 jaar 
vieren we ons 50 jarig 

bestaan. En dat gaat u 
merken. Binnenkort 
hopen we dat de 
Lustrum Commissie 
weer samengesteld 
gaat worden om een 
wervelend en passend 
programma bij een 
50-jarige verjaardag 
samen te stellen voor 
jong en oud, lid en 
oud-lid...kortom voor 
iedereen die VLTC 
een warm hart 
toedraagt.

Herkent u ‘onze’ 
mannen van het 
eerste uur op de 

achtergrond? Rechts 
met stropdas en 
lederen riem, is dat 
niet ‘Josje Lob’?

Naar dit soort plaatjes 
en foto’s, leuke 
anekdotes, historische 
verhalen, memorabele 
leden, adressen van 
oud-leden etc. gaan 
we op zoek. Wie helpt 
ze te vinden?

Damesteam 
gezocht
Op de dinsdagmorgen 
is een plaats 
vrijgevallen voor een 

damesteam! Kijk voor 
meer info op de 
website. 

Indeling 
competitie is 

bekend
Speel je dit jaar (weer) 
competitie en ben je 
benieuwd tegen wie? 
Klik dan hier en type 
55665 bij nummer.

Liever geen 
Nieuwsbrief 

meer? Klik dan 

hier. Geef  ook een 
nieuw e-mailadres 
door s.v.p.!

* Bardienst 2010 nog niet helemaal rond* 

Het bardienstrooster 2010 is bekend en we zijn er nog niet helemaal uit. Alle GEEL gekleurde velden (in 
de aanbieding) zijn nog in de ...... Wie oh wie gaat de paviljoen commissie helpen deze ‘wakjes’ in te 
vullen. Bent u bereid een extra bardienst te doen? Klik dan HIER. De Paviljoen Commissie en zij die 
graag wat drinken en/of  eten  voor en/of  na een potje tennis(kijken) bedanken u bij voorbaat!
De voorlopige indeling vind je HIER. Voor de gele velden klikt u op Bardienstrooster 2010 op datum.

de Stek van VLTC is bijna klaar thanks to alle 
‘Tonen’, ‘Fransen’, ‘Wenckes’, ‘Willen’, Pieten’ e.v.a.
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