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Apeldoorn, 1 juli 2015 
 
Betreft: informatie m.b.t. activiteiten A.L.T.V. Quick 
 
 
 
Beste buurman/buurvrouw, 
 
U zult het al wel hebben gemerkt: het zomertennisseizoen is enkele maanden geleden weer van start 
gegaan. Voor diegene die het nog niet weet: ALTV Quick aan de Pijnboomlaan is een tennisvereniging met 
een recreatief karakter en bestaat al 82 jaar. Met zo’n 500 leden hebben we veel plezier, zowel op als naast 
de baan. We doen daarbij ons best  om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken en hebben 
daarvoor in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen.  
 
We zien communicatie met onze buren als een belangrijke schakel om in harmonie met elkaar om te blijven 
gaan. Daarom informeren wij u over de speciale activiteiten die de komende maanden op ons park zullen 
plaatsvinden. 
 
Juli 

 Brugwachter Toernooi: van 5 t/m 12 juli, een open toernooi voor 30+-ers. 
 
Augustus 

 AACC Accountancy Toernooi: 3 t/m 9 augustus, een open toernooi voor 40+-ers. 
 
September 

 Apeldoornse Tennis Kampioenschappen (ATK): van 31 augustus t/m 13 september, een open toernooi 
waarbij alleen de finales (11, 12 en 13 september) op ons park zullen worden gespeeld. 

 
Oktober 

 Top-Plus-Fun Toernooi: op 2, 3 en 4 oktober, een toernooi ten behoeve van het goede doel. 
 
Met uitzondering van de ATK geldt voor de rest van de bovengenoemde toernooien dat we bij de gemeente 
toestemming hebben aangevraagd en gekregen om onze verlichting om 00.00 uur te doven. In principe 
zullen we deuren tijdens deze toernooien om 01.00 uur sluiten, het terras sluit om 00.00 uur. Uitzondering 
hierop vormen de vrijdagen tijdens deze toernooien, waarbij we een sluitingstijd van 01.45 zullen hanteren. 
De organisatoren van de toernooien zijn op de hoogte gesteld van onze gedragsregels. 
Onze vrijwilligers zullen ook dit jaar hun uiterste best doen om deze toernooien weer succesvol en soepel te 
laten verlopen.  
 
Uiteraard bent u als buren ook dit jaar weer van harte welkom om mee te genieten van alles wat er gebeurd 
bij de gezelligste tennisvereniging van Apeldoorn! 
 
Met vriendelijke groet, 
A.L.T.V. Quick   
 
 

 
 


