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VLTC  Service

Het zomerseizoen is 
hierbij geopend !

2013



Activiteiten
Agenda

maart 2013
31 maart Openingstoernooi

Introductie nieuwe leden

april 2013
3 april Toss-avond
8 april Kopij binnen voor nieuwsbrief

april-juni District - en bondscompetitie
15 april Digitale Nieuwsbrief april

mei 2013
1 mei Toss-avond
13 mei Kopij binnen voor nieuwsbrief
19 mei Laatste inleverdag kopij Service Nr.2
21 mei Digitale Nieuwsbrief mei

juni 2013
2 juni Bezorging Service Nr. 2 +

formulieren Clubkampioenschappen
5 juni Toss-avond
8 juni Einde competitiefeest jeugd
10 juni Kopij binnen voor Nieuwsbrief
17 juni Digitale Nieuwsbrief juni

17-23 juni VTK Open toernooi de Korrel
22 juni Rood-Oranje toernooi
23 juni Familie Toernooi
26 juni Rood-Oranje Clubkampioenschappen

2013
van Harte
Dat wensen we iemand toe die lang-
durig ziek is, een baby heeft gekre-
gen of gaat trouwen.

Van harte ......!

Ook als tennisvereniging wensen we 
dat al onze leden toe, maar .... u be-
grijpt dat we met 800 leden niet altijd 
op de hoogte kunnen zijn van het wel 
en wee ervan.
Dus, help ons, weet u iemand die 
langdurig ziek is, een baby heeft 
gekregen of gaat trouwen?

Meldt dit dan bij: Stanja Krath: 
cjawekrath@onsbrabantnet.nl

Een VLTC-kaartje is dan snel gepost.

Deze rubriek heeft alleen dan een 
kans van slagen, wanneer ú er aan 
mee werkt. Wij rekenen op u, meldt 
de Van ♥♥♥♥♥ aan bij Stanja!!



Van de voorzitter………
Mijn laatste voorwoord?

Het zou zo maar kunnen want zoals jullie in de uitnodiging voor de 
aanstaande jaarlijkse Algemene Leden Vergadering hebben kunnen 
lezen hoop ik de voorzittershamer binnenkort over te geven.

Na 15 jaren heb ik zelf gemeend dat het tijd wordt mijn functie over te 
dragen. Wij menen als bestuur een zeer geschikte kandidaat als voor-
zitter van VLTC gevonden te hebben. En als jullie dit lezen, wellicht 
toch na 18 maart, de datum van de ALV, dan is ongetwijfeld Myrthe 
Hinskens als mijn opvolgster gekozen. 

Zij stelt zich in deze Service zelf aan jullie voor. Wel heeft zij gevraagd om een iets langere 
inwerktijd, dan de huidige één maand, te krijgen en het stokje rond de zomervakantie over te 
nemen. Uiteraard hebben wij daarop positief gereageerd. Mede omdat ik het voorzitters-schap 
absoluut niet beu ben en ik zal ook na de overdracht een actief lid binnen VLTC blijven.

Ik wil iedereen ook vanaf deze plaats hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen sinds 
1998 en de geweldige samenwerking en steun bij de vele activiteiten en projecten. Mede dankzij 
jullie heb ik het zo lang met heel veel plezier en voldoening kunnen doen. 

Ook wil ik mijn medebestuurders waarmee ik al die jaren in verschillende samenstellingen inten-
sief en harmonieus mee samengewerkt heb bedanken alsmede alle commissieleden. Zonder 
jullie zou ik nooit zo positief op mijn voorzitterschap terug kunnen kijken.

En sta me tenslotte toe om ook Ria te bedanken voor haar continue steun, want zonder haar 
positieve instelling  en meedenken was het onmogelijk geweest om de invulling aan deze functie 
te geven zoals ik dat heb mogen en willen doen.

Ik wens Myrthe en mijn collega bestuursleden alle succes toe om VLTC op de kaart te blijven 
zetten waardoor de huidige leden zich thuis blijven voelen en er samen voor te zorgen dat een 
gezond en gezellig VLTC gewaarborgd blijft.

De toekomst is in jullie handen, ik heb er alle vertrouwen in!

Nogmaals dank aan jullie allemaal.

Gustav van Geloven

Bestuur



Even voorstellen....Kandidaat voorzitter VLTC
Op het moment van het schrijven van dit stukje, is de uitnodiging voor 
de Algemene Ledenvergadering verzonden. Daarin staat te lezen dat 
het huidige bestuur mij voordraagt als kandidaat voorzitter. De ALV, die 
op 18 maart plaatsvindt, stemt dan over deze voordracht. Omdat jullie 
deze Service pas na de ALV krijgen, wil ik deze gelegenheid alvast 
grijpen om mezelf kort aan jullie voor te stellen. 

Ik ben drie jaar geleden lid geworden van VLTC en ben dus relatief 
kort lid. Sinds dat moment vind ik VLTC een gezellige vereniging waar 
tennis en gezelligheid heel goed samen gaan. Dat was voor mij ook 
een reden om al snel actief te worden binnen de vereniging. 

Wat heb ik dan voor die tijd gedaan? 

Laat ik bij het begin beginnen. Ik zag zo’n 27,5 jaar geleden het levenslicht. Ik ben opgegroeid in 
Landgraaf waar ik op redelijk jonge leeftijd ben gaan tennissen (bij TV UOW voor de bekenden 
daar). Daarna ben ik gaan studeren in Maastricht. Na mijn studie ging ik als belastingadviseur 
werken in Eindhoven. Dat doe ik nu nog steeds met enorm veel plezier!. En met een tussenstop 
in Roermond, woon ik – samen met mijn lieve vriend – nu bijna vier jaar in Veldhoven, op een 
steenworp afstand van het tennispark. 

Tijdens de studie en mijn eerste werkjaren heb ik maar heel weinig getennist. Maar toen ik zo 
dicht bij een tennispark kwam te wonen, begon het toch weer heel erg te kriebelen om die leuke 
sport en hobby weer op te pakken. En dat vind ik het nog steeds. Dit voorjaar hoop ik samen 
met de andere meiden van het team weer op een succesvolle competitie. En natuurlijk heel veel 
meer leuke uurtjes op en naast de tennisbaan! Tot op de baan!

Uiteraard hoop ik in de volgende Service weer een woordje te kunnen schrijven als (toekomstig) 
nieuwe voorzitter van VLTC. Na instemming door de ALV, zal ik rond de zomervakantie de voor-
zitter overnemen van onze huidige voorzitter Gustav.

Myrthe Hinskens

Lid worden van VLTC.........dat kan.......

Bestuur

Ledenadminis-
tratie

Pasfoto

Vindt u dat u niet 
meer lijkt op Uw le-
denpasfoto.

Stuur een nieuwe 
pasfoto naar
Co Crombeen
de Verver 12
5506 BE Veldhoven.

Ledenpasjes

Bij deze Service ont-
vangt  u uw ledenpas 
2013 tenminste als 
u aan uw financiele 
verplichtingen hebt 
voldaan.
De oude pasjes van 
2012 komen hiermee 
te vervallen. Vanaf 1 
april kunt u hiermee 
ook niet meer inhan-
gen met het JIBA 
inhangsysteem!
Controleert u even of 
de gegevens op uw 
nieuwe pas correct 
zijn en of uw e-mail-
adres in het JIBA-
systeem klopt.
Dit kan alleen gewij-
zigd worden via de 
ledenadministratie.



  ga naar www.vltcveldhoven.nl

Accommodatie Commissie

Elektriciteitsverbruik VLTC 2012 in kWh
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baanverlichting de stek

Elektriciteitsgebruik bij VLTC
Omdat in 2011 de elektrische installatie bij VLTC gerenoveerd is en het geïnstalleerde ver-
mogen verhoogd is, hebben we nu geen problemen meer met de energievoorziening, dus 
geen stroomuitval zoals in het verleden nogal eens voorkwam.
Doordat er nu twee verbruiksmeters geïnstalleerd zijn is het mogelijk om het elektriciteits-
verbruik van de baanverlichting te scheiden van het overige verbruik bij VLTC.
Om inzicht te krijgen in de verdeling van de energiehuishouding bij VLTC, heeft de accom-
modatie commissie vanaf 2012 maandelijks het elektriciteitsverbruik bijgehouden van de 
baanverlichting en ook van het overige verbruik bij VLTC zoals verlichting van de Stek+ 
keuken en koeling van keuken en bar.
Het totale elektriciteitsverbruik bij VLTC over 2012 bedraagt ongeveer 45000 kWh, waar-
van de baanverlichting ongeveer de helft is nl ruim 21000 kWh.
In tegenstelling tot de verwachting ( een piek rond de competitie), blijkt dat in de maan-
den  september, oktober en november het gebruik van baanverlichting het grootst te zijn. 
Ook het overige verbruik (laten we dat het Stek-verbruik noemen) blijkt in de maanden juli, 
augustus en september een piek te vertonen (misschien de lustrum feestdagen? ).
Om het verbruik wat inzichtelijk te maken heeft de accommodatie commissie een en ander 
in diagramvorm gegoten.

maart 2013
de Accommodatie Commissie.

21194

23555

Baan

Stek

Elektriciteitsverbruik Baan+ Stek in kWh (Totaal 44749 kWh)



Paviljoen commissie
WW

De IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik)

Blijf het proberen tot je het certifi caat behaald hebt en stuur het naar
horeca@vltcveldhoven.nl

De IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik), is ontwikkeld door het Nationaal Instituut 
voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie in opdracht van het NOC*NSF en wordt 
aanbevolen voor vrijwilligers van o.a. sportverenigingen.

De bedoeling van deze instructie is, om jullie op de hoogte te brengen van de Drank- en 
Horecawet en verantwoord alcohol gebruik in sportkantines.
 
De eis van de overheid is dat de bardiensten worden ingedeeld met minimaal één persoon 
die deze instructie heeft gevolgd.
 
Het gevolg van het niet nakomen van deze afspraak over de IVA zou kunnen zijn, dat het 
paviljoen voor een periode gesloten zou kunnen worden. En dat willen we niet.
 
De Paviljoen Commissie vraagt iedereen die de IVA-instructie certifi caat nog niet heeft deze 
te volgen via www.nocnsf.nl/iva.

Het behaalde certifi caat kun je downloaden als je de instructie met succes hebt gevolgd. 

Blijf het proberen tot je het certifi caat behaald hebt en stuur het naar
horeca@vltcveldhoven.nl

Voor onze bardienst medewerkers 3 links naar instructie fi lms biertappen:

Hertog Jan Tapinstructie - de Voorbereiding
     http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vq-Sev1UiQY#!  
Hertog Jan – Tap tip fi lm Tapblunders
     http://www.youtube.com/watch?v=jw-E-IcsIHQ&feature=player_embedded#! 
Bier tappen 
     http://www.elkspel.nl/spelletjes/Behendigheid+spelletjes/Biertappen.html 



W

Nieuwe leden

Welkom

In de afgelopen wintermaanden hebben wij 
weer een aantal nieuwe junioren- en aspirantleden 

mogen verwelkomen.

Heel erg welkom bij VLTC en veel tennisplezier gewenst!

Nanette Bocamde 2001 9 / 9
Tao Chen 2004 9 / 9
Lara Kaiser 2000 7 / 8

Aanmeldingen tussen 15 okt 2012 en 8 februari 2013 zijn hierin verwerkt.

In de afgelopen wintermaanden hebben de volgende 
nieuwe seniorleden zich aangemeld.

We heten jullie allemaal van harte welkom en wensen 
jullie veel (tennis)plezier bij VLTC!

Binnenkort ontvangen jullie meer info over onze infor-
matiebijeenkomst voor nieuwe leden.

Jennifer de Bont 1982 8 / 7
Edwin Coppelmans 1974 8 / 7
Monique Coppelmans 1974 8 / 7
Hetty van Gerwen 1964 9 / 9
Rob Sablairolles 1950 8 / 8
Wout van Sambeek 1984 4 / 4
Ingrid Schilders 1981 9 / 9



Van de Jeugdcommissie

Ook voor 2013 heeft de JC weer volop activiteiten in petto. Als u dit leest heeft de strijd om de 
Gerard Smits Cup op 17 maart op ons park plaats gevonden en heeft hopelijk VLTC dit jaar de  
wisseltrofee in haar bezit. 

Medio april starten de diverse jeugdcompetities. 

In juni vindt op ons park wederom het Rood-Oranje toernooi plaats. Rood en Oranje vervangen 
de termen mini en driekwart.  
Eind juni zijn ook de clubkampioenschappen voor Rood en Oranje. In 2013 houden we vast aan 
de opzet van vorig jaar die zeer geslaagd was. 

In september is er weer de VJK en in november is er weer een uitwisselingstoernooi. De exacte 
data staan op onze website. 

Vanaf september 2013 gaat er iets wezenlijks veranderen in de opzet van de competitie voor de 
Rood- en Oranjespelers. De competitie zal niet meer in het voorjaar in een periode van 7 weken 
worden gespeeld maar de wedstrijden worden verspreid over het hele jaar. De wedstrijden 
worden dan op de eerste zondagochtend van de maand gespeeld. Ook de teamindeling, wed-
strijdvorm en de puntentelling wijzigen. Het doel dat de KNLTB hiermee wil bereiken is dat de 
trainingen beter aansluiten op de wedstrijden, dat de er meer wedstrijden worden gespeeld en 
dat er meer kinderen aan de competitie meedoen. De JC zal de betrokkenen tijdig informeren. 

Zoals u ziet is er volop activiteit rondom de jeugd bij VLTC
 
Met sportieve groeten,
 
Jeugdcommissie VLTC 


