
Agenda
28 Februari 09

Sluiting inschrijven bardienst

9 Maart 09

Algemene LedenVergadering 
in de Stek vanaf  20.30 uur

15 maart 09

Gerard Smits Cup bij VLTC. 
Teams van de diverse 
Veldhovense 
tennisverenigingen strijden om 
de eer.

22 maart 09

Openingstoernooi bij VLTC. 
Gezelligheidstoernooi voor 
alle niveaus en jong en oud!

Webnieuws
Misschien had u het al gemerkt, de 
zgn. formulierenpagina waarmee u 
online in kunt schrijven op de site 
werkt niet meer...

...een goed begin is ...
Tijdens het ‘bouwen’ van de 
nieuwe VLTC website is ook 
rekening gehouden met de 
mogelijkheid om online in te 
schrijven. Helaas is deze koppeling 

op dit moment 
nog niet 
beschikbaar. Er 
wordt hard aan een definitieve 
oplossing gewerkt. Klik hier voor 
de tijdelijke bardienst 09 oplossing.

Maandag 9 maart a.s. vindt in 
de Stek de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats.

Vanaf  20.15 uur 
bent u van harte 
welkom. Om 
20.30 uur starten 
we met de ALV 
nieuwe stijl.

Tijdens een 
‘markt’ laten de 
div. commissies op 
een flip-over zien 
wat zij denken 
prima gedaan te 
hebben in 2008, wat er nog 
verbeterd had kunnen worden en 
er wordt natuurlijk een blik naar 
2009 geworpen.

Loop rustig langs de ‘kraampjes’ 
en maak de ALV 2009 interactief !

Tijdens de rondgang kunt u met 
de div. commissies discussiëren en 
ideeën bespreken en op de flip-
over noteren!

Welke 
commissies 
heeft de 
marktmeester  
vast weten de 
leggen? Het 
bestuur, de TC, 
PC,  JC,  AC, 
OTC, EC, 
WTC, de 
redactie en last 
but not least de 

weekendtoernooi commissie.

Ca. 21.30 wordt gestart met het 
formele gedeelte van de ALV.       
U komt toch ook? 9 Maart!

De agenda?                                
Zie SERVICE

z Bardienst 2009 z
Heeft u al gekeken of u bent ingedeeld voor de bardienst?Neen?

Klik dan hier om de voorlopige indeling in te zien. Zijn de data 
voor u OK, dan hoeft u niets te doen. Staat u helemaal niet in 
de lijst of komt een datum u niet uit, ga dan naar de pagina met 
de bardienstindeling en lees aandachtig wat u kunt doen.
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Australian Open gezien?
De Australian Open 
zit er op. Wist u dat u al 
het nieuws van dit 
toernooi gemakkelijk 
kunt vinden op onze 
site? Traantje 
wegpinken? Klik hier.

Klik op ‘diversen & 
fun’ en daarna op 
‘links’. Hier vindt u 
niet alleen de website 
van TV de Korrel maar 
ook die van 
Wimbledon, de Hogt 

en Roland Garros maar 
ook populaire sites als 
‘buienradar’, de 
KNLTB en...                 
de gemeente... 

Banen 
bespeelbaar? 

De nieuwe site maakt 
het mogelijk veel sneller 
op de actuele 
baansituatie in te 

spelen. Zijn de banen 
niet bespeelbaar, dan 
proberen we dit zo 
snel mogelijk op de 
‘nieuwspagina’ van de 
site te zetten. Twijfelt 
u? Dan kunt u de site 
raadplegen (‘aber alles 
zonder geweer...’).

Nieuwsbrief
Wanneer je deze 
nieuwsbrief  niet meer 
wenst te ontvangen 
reply je deze mail 
door hier te 
klikken. Wijzigt je 
mailadres, geef  ‘t 
ons dan ook door. 
Nog geen 

Nieuwsbrief  
ontvangen? Meld je aan 
via ‘formulieren’ 
pagina.

Deze nieuwsbrief  wordt 
nu voor 100% gevuld 
met tekst die we zelf  
ergens vandaan halen. 

Heb jij een berichtje 
voor de nieuwsbrief ? 
Stuur ‘t aan webteam .

Foto’s uit de oude doos 
(1977 zie boven, red) 
zijn ook zeer welkom! 
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