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 FFINVORMEREN 
 LTV Vormer, dé tennisvereniging van Wijchen…

The Ques(on is… 
Het COVID-19 zorgt voor onzekere (jden in. Gelukkig laten 
de ziekenhuisopnamen een dalende trend zien. Laten we 
hopen dat die trend zich posi(ef doorzet en wellicht dat 
Pasen leIerlijk de start is voor meer vrolijke dagen...   

Buiten de gezondheidszorg om zijn er ook andere zaken die 
zorgen baren. De overheid steunt het bedrijfsleven door er 
miljarden euro’s in te pompen. Duizelingwekkende bedra-
gen worden genoemd, maar het blij> billenknijpen. Restau-
rants, normaal elkaars concurrenten, werken nu samen om 
het hoofd boven water te houden, diverse bedrijven 
moeten mensen met Ajdelijke contracten ontslaan en het 
winkelend publiek blij>, in verband met social distancing, 
weg uit de winkels. Alle winkels, met uitzondering van de 
levensmiddelenbranche, hebben er last van. Ondernemers 
zijn daarom op zoek naar mogelijkheden om iets van de 
omzet te redden. Oók onze sponsor van het allereerste uur: 
Sport met Snelders. Zij zijn een acAe gestart die mede moet 
helpen deze moeilijke Ajd te overbruggen én waarvan LTV 
Vormer meeprofiteert! (Het sponsoren zit ze in het bloed…) 
Sport met Snelders biedt sportvouchers (waardebonnen 
dus)  aan met een waarde van € 25,- € 50,- of € 100,-  
Wanneer er een voucher besteld wordt, stort Sport met 
Snelders 20% op de rekening van LTV Vormer!  De 
sportvoucher kan op elk moment ingewisseld worden. Een 
mooie acAe met alleen maar winnaars: Sport met Snelders, 
LTV Vormer én jezelf!  The quesAon is of je mee wil doen! 
Laten we als tennisvereniging LTV Vormer, onze sponsor van 
het eerste uur, niet in de kou laten staan en ga voor de 
winst; de volle winst want nogmaals, met deze acAe zijn er 
alleen maar winnaars. Maar één ding is heel belangrijk, je 
moet zelf -om een andere spor]erm te gebruiken- van 
acquit gaan. Hoe? Dat staat hiernaast beschreven… 

Hoe werkt de actie..? 
Je gaat naar : 
www.metsnelders.clubwereld.nl/
category/alle-artikelen
en je kiest een sportvoucher van € 
25,- € 50,- of € 100,- uit.   

De voucher blijft onbeperkt geldig 
en 20% van het aankoopbedrag 
gaat naar de sportvereniging die 
jezelf kan kiezen. Tip van de 
redactie: Kies LTV Vormer ;- ) 

De voucher krijg je thuisgestuurd, 
dus je hoeft er dus niet eens de 
deur voor uit. Wanneer je nieuwe 
sportkleding, tennisballen of een 
tennisracket nodig heb, lever je de 
voucher in en wordt het volledige 
bedrag in mindering op de rekening 
gebracht. 

Sport met Snelders is sinds jaar en 
dag nauw verbonden met 
sportverenigingen in Wijchen c.a. 
en is niet alleen in tennis gespecia-
liseerd, maar ook in voetbal, 
hockey, running en wandelen. Ook 
kan je er teamkleding met teksten 
en/of afbeeldingen laten  
bedrukken. 
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