
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Agenda
Alle winterse dagen
Mocht het binnenkort nog gaan 
vriezen, opdooien en/of 
sneeuwen dan kunt u op onze 
website lezen en via de WEBCAM 
volgen of de banen bespeeld 
mogen worden.

Zondag 20 februari

Uitwisseling jeugd VLTC met de 
jeugd van Metzpoint en TOS 
Bergeijk.

Zondag 13 maart 

Gerard Smits Cup bij VLTC. 
Veldhovense jongste toppers.

Maandag 21 maart

VLTC’s Algemene Leden 
Vergadering. Deze mag u niet 
missen!!! Going back to the 
future! Laat u verrassen!

Dinsdag 22 maart 

49e verjaardag van VLTC. Op 
naar de 50!

Donderdag 24 maart 

Informatieavond competitie 
junioren (19.00 uur) en senioren 
(20.00 uur) in de Stek.
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VLTC
Algemene Leden Vergadering ’11

De ALV van VLTC wordt dit jaar gehouden op 
maandag 21 maart a.s. Voor een heerlijk kopje koffie 
bent u al welkom vanaf een uur of acht. De officiële 
plichtplegingen starten om 20.30 uur.

De agenda voor de ALV vindt u in de SERVICE van 
januari ’11. Maar er is meer! VLTC blijft vernieuwen(d) 
en speelt niet alleen tennis maar ook in op de wens 
van haar leden. We are going back to the future. Bent 
u minder goed in het oplossen van cryptogrammen? 
Kom dan 21 maart zeker naar de Stek.

ons nieuwe lustrum logo

NIEUWSBRIEF

22 Maart a.s. bestaat VLTC 49 jaar. Leuke leeftijd om 
een feestje te vieren. Toch wille we daar graag nog 
een jaartje mee wachten. VLTC 50!

De Lustrum Commissie gaat er vol tegenaan en heeft er 
nu al zin in. Hierboven vindt u ons nieuwe Lustrum 
Logo. Houd dit logo in de gaten om op de hoogte te 
blijven van alle feestelijkheden.

Herinnert u zich het lustrum van 2007 nog? De 
spooktocht, het blindtennis, ons diner, ‘t feest, de 
fietstocht... Wilt u in de stemming komen en ons laatste 
lustrum nog eens meemaken? Klik dan HIER

http://www.vltcveldhoven.nl/webcam/
http://www.vltcveldhoven.nl/webcam/
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/online-clubblad.php
http://www.youtube.com/watch?v=paVUNq8QO-Q
http://www.youtube.com/watch?v=paVUNq8QO-Q


AGENDA
 
VLTC
2011

20 FEBRUARI

Uitwisseling 
VLTC TOS 
Bergeijk - 
Metzpoint

13 MAART

Gerard 
Smits Cup 
bij VLTC

21 MAART

A.L.V.         
de Stek 
20.30 u.

24 MAART

Informatie 
avond 
competitie

GVAC, de Veldhovense Atletiekclub bestaat dit jaar al 50 jaar.Zondag 19 juni
vieren ze dat o.a. met een toernooi van Veldhovense verenigingen tegen elkaar.

Ook VLTC zal present zijn met een team. Vanaf 12 jaar kan iedereen deelnemen. Er zal aan 
diverse sporten meegedaan kunnen worden. Denk aan nummers als de 100 m., kogelstoten, 
ver- en hoogspringen en een langere afstand als 800 en 1.500 m. De nummers kunnen 
afzonderlijk gedaan worden maar als iemand aan alle nummers mee wil doen 
(soort 5-kamp) kan dit ook! Vind je het leuk om eens te atletieken? Meld je dan aan door op 
info@vltcveldhoven.nl te klikken.

BARDIENST
2011

rond deze tijd herinnert de Paviljoen 
Commissie van VLTC u graag kort aan het 

aanstaande zomerseizoen en de 
bardiensten. 

U leest er alles over op de
NIEUWS pagina

van onze website.

Hebt u toch nog een vraag/wens/
opmerking? Stuur een mail aan 

bardienst@vltcveldhoven.nl 

SAAIE
NIEUWSBRIEF

...
Hoezosaaie nieuwsbrief? 

Het VLTC nieuws staat er toch in? 
Klopt.

Toch mis ik iets.
Je serveert een feestelijk diner toch 
ook niet op een onopgemaakt tafel?

De opmaak! 
Kom 21 maart naar de ALV!

GVAC 50 jaar

wilt u deze VLTC nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan HIER

mailto:info@vltcveldhoven.nl?subject=onderwerp%20e-mail
mailto:info@vltcveldhoven.nl?subject=onderwerp%20e-mail
mailto:bardienst@vltcveldhoven.nl
mailto:bardienst@vltcveldhoven.nl
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20de%20VLTC%20Nieuwsbrief%20NIET%20meer%20ontvangen
mailto:webteam@vltcveldhoven.nl?subject=Ik%20wil%20de%20VLTC%20Nieuwsbrief%20NIET%20meer%20ontvangen

