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NIEUWSBRIEF

VLTC

22 maart bestaan we 50 jaar 

VLTC Veldhoven
1962 - 2012

50 jaar
zondag 1 april a.s

VLTC Openingstoernooi

1-4
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Zondag 18 maart

VERLENGDE TERMIJN

Sluiting inschrijving/
wijziging bardiensten 
2012. Klik HIER voor alle 
informatie.

Zondag 18 maart

Gerard Smits Cup. Alle 
Veldhovense clubs 
strijden met een jeugd 
team om deze felbegeerd 
cup.

Dinsdag 20 maart 

20.30 uur Algemene 
Ledenvergadering (ALV). 
Klik HIER voor meer info.

Woensdag 21 maart

Intro-avond + toernooi 
nieuwe leden + pasjes 
afhalen voor alle leden!!

Donderdag 22 maart

Competitie informatie 
junioren (19u) & senioren 
(20.30u) + VLTC jarig

Rond 25 maart

Bezorging Service &  
bardienstrooster

Dit jaar weer: PASJES AFHALEN

2-4

De tennispasjes van de KNLTB zijn er weer en kunnen worden afgehaald!

Anders dan andere jaren kunt u het tennispasje komen afhalen op 
woensdag 21 maart vanaf 19.00 uur. Dit is de ideale mogelijkheid om 
even bij te kletsen met andere VLTC-ers.*

Dit tennispasje is voor ieder lid van belang, omdat u die nodig hebt om te 
kunnen tennissen op ons park en om deel te nemen aan competities en 
toernooien. 

TIP: neem dan ook direct uw tennisspullen mee, zodat u kunt deelnemen 
aan de toss-avond. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

We hopen dat jullie allemaal even langs komen om het pasje af te halen! 
Pasjes die niet worden afgehaald, zullen samen met de papieren Service 
worden bezorgd.  

Tot woensdag 21 maart!

* Het pasje wordt alleen verstrekt als de contributie ’12 door u is betaald. 

Inschrijven Bardienst
Wat later dan u gewoon bent van de Paviljoen 
Commissie, maar de regelmatige lezer van onze 
website en de bezoeker van de VLTC Facebookpagina 
had ‘t misschien al wel ontdekt.

Het rooster van de bardiensten 2012 staat al enige tijd 
op de website en ook het wijzigings-/inschrijfformulier 
voor de bardiensten. Nu bent u aan de beurt...

Kijk HIER voor alle informatie. LET OP: wij verzoeken 
u vriendelijk snel te kijken en daar waar nodig te 
reageren. We hebben de ‘reageerdatum’ opgerekt tot 
zondag 18 maart.

Raemon Sluiter bij VLTC 15 september

KLM competitie
Na het tossen nog een 
leuke gelegenheid om 
op een vast moment 
een tennisballetje te 
slaan.

Bewegen is gezond!

U leest HIER meer over 
de KLM en HIER 
schrijft u in voor dit 
gezellige 
tennismoment bij VLTC. 

http://www.vltcveldhoven.nl/pages/bardiensten.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/bardiensten.php
http://www.vltcveldhoven.nl/
http://www.vltcveldhoven.nl/
https://www.facebook.com/pages/VLTC-Veldhoven-50-jaar/209961929060662
https://www.facebook.com/pages/VLTC-Veldhoven-50-jaar/209961929060662
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=bar12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=bar12
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/bardiensten.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/bardiensten.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/inschrijving-klm-competitie-2012-25-feb-2012408.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/inschrijving-klm-competitie-2012-25-feb-2012408.php
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=klm12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=klm12
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Zaterdag 31 maart

Open Tennisdag bij VLTC 
voor al jullie vrienden, 
collega’s, familie en/of 
kennissen...kom tennissen. 
Klik HIER voor meer info.

Zondag 1 april

GEEN GRAP

Openingingstoernooi met 
heerlijke 
lustrumversnapering. We 
rekenen op veel 
deelnemers! Inschrijven 
kan HIER vóór 25 maart.

April - Juni

District- en 
Bondscompetities

Zondag 20 mei

Laatste dag inleveren 
kopij papieren Service (2)

8 - 9 - 10 juni

LUSTRUM WEEKEND 
t.g.v. 50 jaar VLTC. Klik 
HIER en kijk snel op het 
vervolg van de agenda 
op de volgende pagina

Open Tennisdag bij VLTC

3-4

Hoe meer leden, hoe meer vreugd!

Onder dit motto organiseert VLTC dit jaar 
een Open Dag om potentiële nieuwe leden 
kennis te laten maken met de tennissport en 
enthousiast te maken voor onze vereniging. 

De Open Dag vindt plaats op zaterdag 31 
maart 2012 tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
De dag wordt ingevuld met diverse 
tennisclinics en leuke nevenactiviteiten. 

Kent u iemand die u kennis wilt laten maken 
met VLTC? Nodig hem of haar dan uit voor 
de Open Tennisdag bij VLTC op zaterdag 31 
maart 2012. 

De Open Tennisdagen zijn een initiatief van 
de KNLTB. In de week van 24 t/m 1 april 
doen verenigingen in het hele land hieraan 
mee. Om de dag voor ons succesvol te laten 
verlopen, hebben we uw hulp nodig naar het 
vinden van potentiële nieuwe leden. Nodig 
ze uit! Klik HIER voor meer informatie.

We gaan weer 
tossen!

Het wordt weer mooier weer en 
dus kunnen we wat vaker de 
tennisbaan op. 

Daarom organiseren we dit jaar 
weer de toss-avond. De eerste 
toss-avond is gepland op 
woensdag 21 maart om 19.30 
uur. Daarna tossen we elke 1e 
woensdag van de maand. 

We spelen dubbelpartijen van 
drie kwartier. De eerste serie 
start om 19.30. De tweede serie 
start rond 20.15. Zorg ervoor 
dat u ongeveer 10 minuten voor 
het begin aanwezig bent, zodat 
we leuke partijen kunnen 
samenstellen. 

Dus wilt u lekker spelen met en 
tegen andere VLTC-ers, kom dan 
gezellig tossen! 

Onze nieuwe leden nodigen wij 
bij deze speciaal uit om deel te 
nemen aan de toss-avonden. 
Op die manier leer je snel en 
makkelijk andere leden kennen. 

Zie ook onze website, onder  
De Verbinding. 

http://www.vltcveldhoven.nl/pages/de-verbinding--voor-nieuwe-leden.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/de-verbinding--voor-nieuwe-leden.php
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oto12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oto12
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/vltc-50.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/vltc-50.php
http://www.opentennisdagen.nl/deelnemers/vltc-veldhovense-ltc
http://www.opentennisdagen.nl/deelnemers/vltc-veldhovense-ltc
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/de-verbinding--voor-nieuwe-leden.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/de-verbinding--voor-nieuwe-leden.php
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Lustrumagenda

Vrijdag 8 juni

3 UURKES VURRAF

We beginnen met een 
feestje dat exact 3 uurtjes 
duurt om in de stemming 
te komen voor de dagen 
erna...dus: 3 uurkes 
vurraf 

Zaterdag 9 juni

Wordt ‘t druk met o.a. 
een ludiek tennistoernooi, 
een reunie/receptie, 
gezellig samen eten, de 
lustrum groepsfoto, EK 
Voetbalwedstrijd 
Nederland-Denemarken 
en natuurlijk een groots 
feest met de band 
‘zomaar een bandje’, 
optredens van diverse 
VLTC leden en lekkere 
dansmuziek tot 01.45 u.

Zondag 10 juni

Dan is er de vertrouwde 
familiefietstocht in de 
Kempen, de zeskamp, de 
prijsuitreiking, de 
tombola, de 
ballonnenwedstrijd en 
nog veel meer....... 4-4U wilt zich afmelden voor de VLTC nieuwsbrief: klik dan HIER

50 Jaar VLTC betekent ook 50 jaar VLTC leden. 
En dat zijn er inmiddels enkele duizenden.

Maar waar zijn ze gebleven?

Omdat we de oud-leden graag direct willen 
informeren over de diverse lustrumfestiviteiten is 

het voor de lustrumcommissie van GROOT 
belang snel met hen in contact te komen.

Daarom roepen wij uw hulp in want u weet 
misschien nog wel waar deze oud-VLTC-ers 

gebleven zijn. Klik HIER om de gegevens van een 
oud VLTC lid door te geven of mail hen deze 
nieuwsbrief zodat zij zich zelf aan kunnen 

melden.

Voor alle (oud-)leden organiseren we op zaterdag 
9 juni een grote VLTC reunie/receptie.

Noteer deze reunie/receptie vast in uw agenda. 

alles over het lustrumweekend leest u in de 
komende papieren Service

mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20me%20afmelden%20voor%20de%20digitale%20nieuwsbrief%20van%20VLTC
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oud12
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=oud12

