
Agenda
14 maart 09 

Sluiting inschrijven VLTC 
Openingstoernooi 

15 maart 09 

Gerard Smits Cup bij VLTC. 
Teams van de diverse 
Veldhovense 
tennisverenigingen strijden om 
de eer vanaf  9.30 uur.

22 maart 09

Openingstoernooi bij VLTC. 
Gezelligheidstoernooi voor 
alle niveaus en jong en oud! 
Schrijf  je hier in!

26 maart 09

Informatieavond 
voorjaarscompetitie junioren 
(19.00 u) en senioren (20.00 u).

27 maart 09

Sluiting inschrijving KLM. 
Schrijf  je hier in.  

Webnieuws
De pagina met 
formulieren 
waarmee je 
makkelijk online 
kunt inschrijven 
voor de div. 
evenementen 
werkt weer!!!!

Van een klein aantal 
leden ontvingen we 
de opmerking dat 
deze nieuwsbrief  
niet te openen is. 
Omdat het een PDF 
bestand is heb je 
hier Adobe Reader 
voor nodig. Je kunt 

dat hier 
downloaden. Kijk 
anders hier.

Vorig jaar rond deze tijd reden 
er op onze banen tractoren, 
sneden er lieden witte lijnen en 
plakten anderen tapijt aan 
elkaar. Dat is dit 
jaar heel anders! 
Dit jaar trappen 
we het ‘echte’ 
buitenseizoen 
traditioneel af  
met het ‘VLTC 
opening-
toernooi’. 

Dit toernooi 
vindt plaats op 
zondag 22 maart a.s. en is 
voor junioren en senioren.

Hoe je kunt inschrijven? Hier!

Je schrijft individueel in, de 
wedstrijden starten rond de 

klok van 10-en 
en eindigen 
om 17 u. Voor 
slechts € 2,50 
een hele dag 
tennisplezier. 
De 
inschrijving 
sluit zaterdag 
14 maart! Dit 
toernooi is ook 
de ideale 

manier voor nieuwe leden om 
de club te leren kennen!

z GSC 09 z
Dit jaar zal voor de 14e keer gestreden worden om de ‘Gerard 
Smits Cup’ bij VLTC. De Jeugd Commissie nodigt jullie hierbij van 
harte uit om op ZONDAG 15 MAART A.S. te komen kijken naar de 
jeugdteams van de diverse Veldhovense verenigingen. De 
wedstrijden beginnen om 9.30 uur. Jij komt toch ook? LET OP: alle 
banen zullen hierdoor a.s. zondag bezet zijn tot ca. 17 uur. 
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...vltcweetjes...
Competitie 2009 
Veel competitiespelers 
en -sters binnen VLTC 
kijken elk jaar 
ongeduldig uit naar wie 
ze moeten! ‘Naar wie ze 

moeten’? Vanaf  april 
begint de competitie 
weer en de poule-
indeling is bekend. Hier 
kun je zien tegen wie je 
dit jaar de eer van 
VLTC gaat verdedigen!  

En je vindt er nog veel 

meer competitienieuws.  
Mailadressen  
Wil je iets vragen of  
kwijt aan een bepaalde 

commissie dan is bellen 
nog altijd de beste 
manier om iets te 
bespreken. Stuur je 
liever een mail dan kan 
dat natuurlijk ook. 
Sinds kort heeft elke 

commissie van VLTC 
een ‘eigen’ mailadres. 
Je vindt dit op de site, 
kopje commissies, kies 
de juiste commissie et 
voilà op deze pagina 
vind je het mailadres 
(hopen we...).

Bardienst 09
Je hebt op de site 
kunnen lezen dat de 
paviljoen- 
commissie nog 
naarstig op zoek is 
naar diverse 
vakkenvullers... 

Op dit moment 
hebben we nog een 

80-tal gaten in het 
barrooster die voor eind 
van deze week ingevuld 
moeten worden!

Heb je nog wat tijd 
over, zoek je een nieuwe 
hobby, wil je mensen 

leren kennen, mogelijk 
een café beginnen? Dit 
is je kans. Mail ons dat 
je bereid bent 1 of  
meer extra diensten te 
vervullen. De gaten 
vind je hier. Thnx, 
namens de PC

AGENDA 

VLTC
15 MAART
Gerard Smits 

Cup 
bij VLTC

22 MAART
Opening-
toernooi 
VLTC

26 MAART
Info avond
competitie
jun & sen 

27 MAART
Sluiting 

inschrijving 
KLM

http://www.vltcveldhoven.nl/pages/competitie/voorjaarscompetitie-2009-knltb.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/competitie/voorjaarscompetitie-2009-knltb.php
mailto:bardienst@vltcveldhoven.nl?subject=Ja,%20ik%20help%20de%20PC%20graag%20uit%20de%20brand%20en%20geef%20mij%20op%20voor%20extra%20diensten
mailto:bardienst@vltcveldhoven.nl?subject=Ja,%20ik%20help%20de%20PC%20graag%20uit%20de%20brand%20en%20geef%20mij%20op%20voor%20extra%20diensten
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/belangrijk-paviljoen-commissie-zoekt-gatenvullers49.php
http://www.vltcveldhoven.nl/pages/posts/belangrijk-paviljoen-commissie-zoekt-gatenvullers49.php

