
Agenda

7 november  

VLTC Steunpilarenfeest voor 
genodigden

14 november 

Start Winter Outdoor 
Competitie.

14 november 

Sluiting inschrijven voor de 
voorjaarscompetitie. Klik hier 
om je in te schrijven.

18 november 

Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering met als 
hoofdonderwerp de mogelijke 
herinrichting van de STEK.

27 t/m 28 november  

VLTC tennismarathon, 24 uur 
tennissen voor Villa Joep. Tyd 
voor Villa Joep! Zie pagina 2 
van de nieuwsbrief ! 

Buitengewone 
Algemene 

Ledenvergadering

18 november 
  

Woensdag 18 
november a.s. 
vindt er in de 
STEK een 
buitengewone 
algemene 
ledenvergadering 
plaats. Tijdens 

deze BAL zal 
centraal staan de 
mogelijke 
herinrichting van 
ons clubhuis.

Daarnaast zullen de 
luifel op het terras, 

het terras zelf  en het 
digitale ‘inhangbord’ 
op de agenda staan.

Vind je het 
belangrijk mee te 
beslissen over de 
toekomst van ons 

clubhuis? Kom 
dan zeker kijken, 
luisteren en 
stemmen.

Aanvang 20.30 u

De winter staat in de 
startblokken en toch vragen we 
jullie vast na te denken wat we 
gaan doen begin april 2010.

Dan starten we weer met de 
voorjaarscompetitie. Er hebben 
zich inmiddels al een kleine 100 
leden aangemeld voor deze druk 
bespeelde competitie. 

Je kunt je aanmelden voor zowel 
de Bonds- als de 
districtscompetitie en in diverse 
categorieën.

Wil je meer weten?

Klik dan hier voor extra uitleg 
en hier voor het 
inschrijfformulier.

VOORJAARSCOMPETITIE 2010
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VLTC
NIEUWSBRIEF

De foto’s van de zeer geslaagde 
VLTC clubkampioenschappen 
zijn ontwikkeld en afgedrukt...! 
Je vindt ze op de website of  
door hier te klikken. 

Veel kijkplezier!

http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=zcs10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=zcs10
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/competitie/voorjaarscompetitie-2010-knltb.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/competitie/voorjaarscompetitie-2010-knltb.php
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=zcs10
http://www.vltcveldhoven.nl/formulieren/?form=zcs10
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/foto-s-amp-films.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/foto-s-amp-films.php


VLTC tennismarathon
VLTC gaat

24 
uur

tennissen
voor het

goede doel 

‘Op 
een 

zonnige dinsdag, 26 september 
2006 werden wij de trotse 
ouders van een klein, gezond 
mannetje.
Tyson Ernesto zijn de namen 
die hij van ons kreeg. Grote 
namen van 2 mannen uit de 
kickboks wereld. Niet wetend 
dat onze zoon op jonge leeftijd 
zelf zo hard zou moeten boksen.
Boksen, voor zijn eigen 
leventje! Boksen om 3 jaar te 
worden!
20 Februari 2009 (!) sloeg de 
wereld compleet voor ons weg. 

Ty had helemaal geen griep, 
zoals de huisartsen eerder 
bleven volhouden.	

Neen, dit kleine mannetje zat 
vol met kwaadaardige 
tumoren in zijn hoofd en 
beenmerg. Veroorzaakt door de 
ziekte ‘Neuroblastoom’.

Met deze woorden begint de 
brief  die u op de HOME 
pagina van onze website vindt.

Daar wordt ook uitgelegd dat 
we met z’n allen gaan 
tennissen...en nog wel 24 uur 
lang. Een heuse
VLTC TENNISMARATHON
voor het goede doel. Iedereen is  
welkom ook leden van andere 
verenigingen!!!

Het is de bedoeling dat we 
naast gezellig samen tennissen 
ook geld gaan inzamelen voor 
VILLA JOEP. Alle uitleg over 
Villa Joep vind je hier.
Vrijdag 27 november wordt er 
gestart om 19.00 uur op baan 1 
t/m 3 en op zaterdag de 28e 

stoppen we om 19.00 uur! Je 
kunt je vanaf  nu inschrijven. 
Klik hier.

Dit mooie initiatief  verdient 
veel deelnemers en uw inzet. 
Daarom wordt er door het 
organisatieteam een 
professionele 24 uurs 
marathon van gemaakt.

Inclusief:
massage mogelijkheid, 
schminken, levend ganzenbord, 
tombola, kleurplaten, Piet 
Paulusma (wordt hard aan 
gewerkt), springkussen, 
goochelen, ballonvouwen, 
tennisles door Sportivity 
Service, koekhappen...en 
natuurlijk Sinterklaas en zijn 
Pieten en nog veel meer!

Wacht niet, download het 
sponsorformulier en haal jouw 
€ 50 op bij vrienden, familie, 
collega’s etc.
Namens Ty, Villa Joep en het 
organisatieteam: 

bedankt!
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