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 OPENINGSTOERNOOI SENIOREN: ZONDAG 31 MAART 2019 

Op zondagmiddag 31 maart zal van 14.00 uur tot 16.00 uur het jaarlijkse openings-en 

kennismakingstournooi voor senioren gehouden worden. Dé gelegenheid voor met name 

nieuwe leden verder kennis te maken met onze club. Er zullen dubbels gespeeld worden en 

natuurlijk wordt er zoveel mogelijk met de individuele speelsterkte rekening gehouden. 

Leden die al langer lid zijn, zijn bij deze uitgenodigd om ook in grote getale mee te doen. 

Introducees zijn overigens ook van harte welkom: familie, vrienden en kennissen die al 

tennissen of willen gaan tennissen. Laat zoveel mogelijk mensen kennis maken met onze 

mooie club. 

  

Om de dag zo goed mogelijk te laten verlopen is het gewenst om van te voren even in te 

schrijven via activiteiten@vltcsobri.nl in te schrijven, onder vermelding van je naam, 

speelsterkte en of je een introducee meeneemt. Het zou toch heel mooi zijn, als we met vele 

Sobrianen en een heerlijk voorjaars zonnetje het zomerseizoen 2019 kunnen openen. Tot 

zondag 31 maart!  

 

 SEIZOENSOPENING JEUGD: ZATERDAG 30 MAART 2019 

Voor onze jeugdleden organiseert Sobri zaterdagmiddag 30 maart een gezellige middag om 

het tennisseizoen af te trappen. We starten om 15.30 uur met een welkomswoord waarbij 

we kort stil staan bij onze Sobri-jeugd en de competitie. Daarna gaan we de baan op met 

het tennisspel ‘King of the court’. Huidige jeugdleden, broertjes en zusjes, vriendjes en 

vriendinnetjes, beginners en gevorderden, iedereen is van harte welkom mee te doen! 

We eindigen de middag met een finalespel waar een leuke prijs mee is te winnen. Om 17 

uur is de prijsuitreiking. 

 

Laat je ons weten of jij erbij bent via jeugdcommissie@vltcsobri.nl onder vermelding van 

je naam en leeftijd? We hopen op een grote opkomst dus neem vooral een 

vriendje/vriendinnetje, broertje/zusje mee! Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag. 

Tot zaterdag 30 maart! 

 

 OPEN DAG TENNISSCHOOL JAN DE ROOK: 17 MAART 

Op zondag 17 maart organiseert Tennisschool Jan de Rook bij VLTC Sobri van 13:00-

15:00u. een open dag voor nieuwsgierigen en ter kennismaking met de trainers. Houd 

rekening met een enigszins beperkte baancapaciteit. 

  

http://www.vltcsobri.nl/
mailto:activiteiten@vltcsobri.nl
mailto:jeugdcommissie@vltcsobri.nl
https://tennisschooljanderook.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TennisschoolJanDeRook
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 CLINICS VOORBURGSE BASISSCHOLEN: 5, 7 EN 8 MAART 

In samenwerking met Tennisschool Jan de Rook en de Gemeente Leidschendam-Voorburg, 

organiseert Sobri ook dit jaar weer clinics voor groepen 4 t/m 6 van de Voorburgse 

basisscholen. Op de dagen waarop de clinics gegeven worden, zal de baancapaciteit 

enigszins beperkt zijn:  

 

Datum Tijd Aantal banen 

Dinsdag 5 maart 13.00-15.00u. 4 banen 

Donderdag 7 maart 10.00-15.00u. 4 banen 

Vrijdag 8 maart 8.30-15.00u. 4 banen 

 

Wij rekenen op uw begrip. In totaal zullen ongeveer 700 kinderen door de trainers van 

Tennisschool Jan de Rook de beginselen van het tennis bijgebracht worden. Wij hopen 

natuurlijk dat veel kinderen enthousiast zullen worden en dat deze clinics het startsein zijn 

van een mooie tennisloopbaan! 

 

 INDELING VOORJAARS- EN ZOMERCOMPETITIE 

Maar liefst 17 teams hebben zich dit jaar opgegeven voor de voorjaars- en zomercompetitie. 

De indeling staat inmiddels op de website. Hierdoor zal de baancapaciteit op bepaalde data 

in april-juni beperkt zijn. Check de website en kom je favorieten aanmoedigen! 

 

 KNLTB INTRODUCEERT RECREATIEVE 50+ COMPETITIE: GEEF JE NU OP! 

De KNLTB start dit jaar in Den Haag met een Recreatieve Senioren Competitie, bedoeld 

voor 50+ in de categorieën 5 tot 9 (indeling naar speelsterkte). Leden die deelnemen aan de 

reguliere competitie zijn ook van harte uitgenodigd. De competitie bestaat uit 3 of 4 

speeldagen in de periode juni-augustus. De teams bepalen in onderling overleg de 

speeldata, bij voorkeur door de week overdag.  

 

Opgeven kan via competitie@vltcsobri.nl tot 1 april 2019, liefst per team maar individueel 

kan ook. Dan probeert de TC een team te vormen. Een team bestaat uit minimaal 4 

personen (Dames, Heren of Gemengd). 

 

 TARIEVEN SEIZOEN 2019/2020 

De nieuwe tarieven voor het seizoen 2019/2020 zijn bekend. Vanaf dit seizoen zijn er 

meer keuzes uit verschillende abonnementsvormen, afhankelijk van de voorkeur voor 

bepaalde speeltijden. Het nieuwe tennisjaar start op 1 april aanstaande. Het zomerseizoen 

loopt tot 1 oktober en gaat dan over in het winterseizoen tot 1 april 2020. 

 

http://www.vltcsobri.nl/
https://www.vltcsobri.nl/agenda/programma-junioren
https://www.vltcsobri.nl/competitie/senioren
https://www.vltcsobri.nl/competitie/senioren#50+
mailto:competitie@vltcsobri.nl
https://www.vltcsobri.nl/lid/lid-worden


 

 

 

V.L.T.C. SOBRI 
NIEUWSBRIEF  

FEBRUARI 2019 
 

 

 
U kunt vanaf nu alle nieuwsbrieven ook nalezen op de vernieuwde website www.VLTCSobri.nl 

 

 NIEUWE FACTUREN 

We gaan dit jaar voor het eerst factureren via KNLTB.Club.Collect. Hierdoor ziet je factuur er 

dit jaar anders uit. Binnenkort zal je een factuur ontvangen. Deze is gebaseerd op je huidige 

abonnementsvorm. De factuur ziet er uit als volgt: 

 

 
 

Door te klikken op ‘Betaalkeuze maken’ zie je je complete factuur en krijg je verschillende 

mogelijkheden om te betalen (bv. Via iDEAL). Het voordeel van deze manier van betalen is 

dat het proces verregaand geautomatiseerd wordt. Voorheen werden regelmatig fouten 

gemaakt, bijvoorbeeld doordat sommige leden het factuurnummer verkeerd (of niet) 

invulden of meerdere leden van een familie maakten de som van de contributies over. Dit 

gaf ons veel uitzoekwerk. Je krijgt nu ook de mogelijkheid om de contributie automatisch 

over te maken. Kom je er niet uit? Stuur een mail naar ledenadm@vltcsobri.nl.  

  

 NIEUWE PASJES LIGGEN KLAAR 

De nieuwe pasjes liggen voor je klaar achter de bar. De nieuwe pasjes zijn – anders dan 

voorheen – 2 jaar geldig. De pasjes hebben geen jaartal en geen speelsterktes. Deze details 

zijn wel in te zien op MijnKNLTB. Het pasje ziet er als volgt uit: 

 

http://www.vltcsobri.nl/
mailto:ledenadm@vltcsobri.nl
https://mijnknltb.toernooi.nl/user?returnUrl=%2FHome
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 DOE MAAR DUURZAAM: INZAMELACTIE OUDE TENNISBALLEN 

Denkt u ook wel eens, waar moet ik met mijn oude tennisballen naartoe? Vanaf maart doen 

wij mee aan het initiatief www.oudetennisballen.com. U kunt uw tennisballen inleveren in 

de kantine van Park Vreugd en Rust. Hier zal een speciale inzameldoos worden geplaatst. 

Voor iedere ingeleverde tennisbal gaat een bijdrage naar een goed doel (Indoor 

Gehandicapten Tennis). Daarnaast onderzoeken de partijen die bij dit initiatief zijn 

aangesloten mogelijkheden om tennisballen echt circulair te maken. Wij houden u op de 

hoogte! 

 

 TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI 2019 

Op 22 januari is tijdens de algemene ledenvergadering gesproken over de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst met park Vreugd & Rust die helaas nog steeds niet is 

afgerond. Het bestuur zet zich ervoor in de overeenkomst voor 1 april af te ronden. 

Daarnaast is het budget vastgesteld, vooruitgeblikt op het komende seizoen en is gesproken 

over het inrichten van een vaste rookplaats om het park zo veel mogelijk rookvrij te maken, 

het aantal banen voor rackettrekken en de vernieuwing van de AED op het park. Ten slotte 

heeft Tessy Platteel na drie jaar afscheid genomen van het bestuur. Wij danken haar voor 

haar enorme en enthousiaste inzet voor de vereniging! De taken van Tessy in het bestuur 

(communicatie) worden overgenomen door Sabine Visser.  

 

 EXTRA BAAN RACKETTREKKEN MAANDAGOCHTEND 

Rackettrekken is een van de meest populaire activiteiten onder Sobri-leden. Met name het 

rackettrekken op maandagochtend wordt zeer goed bezocht. Op verzoek van de 

rackettrekkers en na ampel beraad heeft het bestuur daarom besloten een extra vierde baan 

ter beschikking te stellen voor het rackettrekken op maandagochtend van 9.30-11.00u. De 

speelcapaciteit voor de overige leden is op dit tijdstip daarmee beperkt. Wij rekenen op uw 

begrip.  

 

http://www.vltcsobri.nl/
http://www.oudetennisballen.com./
https://www.vltcsobri.nl/agenda/programma-senioren
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 EVEN VOORSTELLEN… 

Sinds januari heb ik het stokje van Tessy overgenomen en draag ik 

zorg voor de communicatie van VLTC Sobri via de nieuwsbrief en 

website (samen met Elze Hemke). Voor degenen die mij nog niet 

kennen: ik speel sinds een kleine tien jaar met veel plezier bij VLTC 

Sobri, o.a. met het damesteam op vrijdagavond. Ik kijk er naar uit 

een steentje bij te dragen aan de leukste tennisclub van Voorburg. 

Heb je tips of tops voor de website of nieuwsbrief? Laat het me 

weten via info@vltcsobri.nl. Ik hoop jullie allemaal te zien bij het 

openingstoernooi op zondag 31 maart! 

  

http://www.vltcsobri.nl/
mailto:info@vltcsobri.nl
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BERICHTEN VAN VREUGD & RUST 

 

 

 EXTRA OPENING HORECA OP DE ZONDAGEN 

De horeca is op zondag normaliter gesloten gedurende de winterperiode. Wij hebben 

besloten om dit jaar niet op 31 maart, maar al op 17 maart ook op de zondagen weer open 

te gaan. Net als in voorgaande jaren zal de horeca op de zondag eerder dicht gaan, namelijk 

om 16.00 uur. Zie hier voor alle openingstijden. 

 

 VREUGD & RUST BEDRIJVEN COMPETITIE: APRIL-JUNI 2019 

Na een succesvolle 1ste editie van de Vreugd & Rust Wintercompetitie, zijn wij inmiddels 

bezig om nu ook een Vreugd & Rust Bedrijvencompetitie op te zetten. Alles staat nu nog in 

de planning fase. Echter als er Sobri leden zijn die een bedrijf hebben of bij een bedrijf 

werken waar interesse zou zijn voor deelname aan een Vreugd & Rust bedrijvencompetitie 

dan zouden wij deze personen graag willen uitnodigen voor een pre-inschrijving. Informatie 

volgt begin maart 2019. De competitie zal net als de wintercompetitie op de 

donderdagavond plaatsvinden. Deze zal naargelang het aantal teams tussen april en juni 

worden gehouden. 

 

 C&D OPEN TOERNOOI: 15-23 JUNI 2019 

Van 15 tot 23 juni zal de 9de editie van het C&D open toernooi gaan plaatsvinden op 

Tennispark Vreugd & Rust. Wij zijn trots om te kunnen melden dat wij een tweede 

hoofdsponsor voor dit toernooi hebben weten aan te trekken. Dit betekent meer 

mogelijkheden, leuke prijzen, veel live muziek en wij zullen er weer een knallend feest en 

sportieve hoogtepunt van maken hier op Tennispark Vreugd & Rust. 

 

 

 

http://www.vltcsobri.nl/
https://www.vltcsobri.nl/lid/lid-worden/28-lid-worden/125-openingstijden-park-restaurant

