10de editie Golfdag

Bijna Thuis Huis Maas en Waal

17 september 2015 op
golfbaan Bleijenbeek
te Afferden, Limburg
Op donderdag 17 september 2015 wordt voor de 10e keer in
successie de jaarlijkse golfdag ten bate van het Hospice “Bijna
thuis huis Maas en Waal” te Druten, georganiseerd. Een dag
die voor het huis enorm belangrijk is, mede doordat het huis
inmiddels is uitgebreid van 3 naar 5 kamers.
Het is belangrijk om mensen in de laatste fase van hun leven
een warme en geborgen omgeving aan te reiken. Om voor
deze regio dit huis in stand te kunnen houden is draagvlak van
de ondernemers uit de regio onontbeerlijk. Wij vertrouwen
daarom ook bij deze lustrumeditie op uw massale steun voor
het huis door deelname aan dit evenement.
Een compleet verzorgde sportieve en gezellige dag.
Om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken hebben we
voor zowel golfers als voor niet-golfers een erg interessant
en gezellig programma op maat gemaakt.
Nodig uw beste klanten uit en beleef een topdag voor
een fantastisch doel. Daarnaast is het een mooi podium
om nieuwe ondernemers in de regio te ontmoeten

10de editie Golfdag
Bijna Thuis Huis Maas en Waal
1 Voor de golfers

2 Niet-golfers

Door de golfers wordt er een shotgun gespeeld over 18
holes. De bijdrage voor deelname van een flight met 4
personen is € 1000,--, voor 2 personen € 500,--. Wilt u individueel deelnemen, neem dan svp even contact op met de
organisatie. Het spreekt voor zich dat de opbrengst ten goede
zal komen aan het Bijna Thuis Huis. Wij gaan ervan uit dat velen
van u op de hoogte zijn van de doelstellingen en de opzet
van het huis, dat financieel hoofdzakelijk afhankelijk is van
donaties, fondsen, legaten en door de stichting georganiseerde activiteiten.

Elk bedrijf heeft de gelegenheid om goede relaties uit te
nodigen voor een onvergetelijke golfclinic, verzorgd door
PGA-golfprofessionals. Afhankelijk van het spelniveau en
ervaringen van de deelnemers wordt er een programma op
maat gemaakt voor de groep. Hebben de relaties al diverse
clinics gevolgd, dan zal het accent zeker op de baan komen
te liggen. Met PGA-Holland topprofessionals garanderen
we een inspirerend en aansluitend programma.

Het programma voor deze compleet verzorgde sportieve
en ook gezellige dag ziet er als volgt uit:
10.30-11.30 uur:
12.00 uur:
17.00-18.00 uur:
18.30-22.00 uur:

Ontvangst met koffie en versnaperingen
Start Shotgun wedstrijd
Aperitief met borrelgarnituur.
Diner inclusief wijn.

Ambassadeurs Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal:

De bijdrage per deelnemer bedraagt € 250 en wij ontvangen graag per deelnemer een ingevuld formulier, zodat wij
het programma op maat laten aansluiten.
Het gezellig sportieve dagprogramma biedt u en uw
relaties een compleet verzorgde dag en ziet er als volgt uit:
10.30-11.30 uur:
12.00-13.30 uur:
13.30-14.15 uur:
14.15-15.00 uur:
15.00-17.00 uur:
		
17.00-18.00 uur:
18.30-22.00 uur:

Ontvangst met koffie en versnaperingen
Golfclinic deel 1
Lunchbuffet Golfclinic
Golfclinic deel 2
Spelen Pitch & Putt baan
of de PAR 3/ 4 baan
Aperitief met borrelgarnituur.
Diner inclusief wijn.

Inschrijfformulier 10de editie Golfdag 17 september 2015

Hospice Bijna thuis huis Maas en Waal, Druten
Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Adres:
Woonplaats 							Tel:
E-mailadres:

Zegt bij deze toe om deel te nemen aan de golfdag op golfbaan Bleijenbeek te Afferden Limburg
ten bate van het Bijna thuis huis Maas en Waal te Druten.
0

Flight à 4 personen ten bedrage van

€ 1000,--

0

Flight 2 personen ten bedrage van

€

500,--

0

Deelnemen aan de Golfclinic p.p.

€

250,--

0

Flight individuele deelname

€

250,--

Naam van de deelnemers:						

HCP:

1:
2:
3:
4:
Plaats: 							Datum: 		
Handtekening:
Dit formulier zenden aan:
Chris en Rinie van Oijen, Nijverheidsstraat 37, 6658 EM Beneden Leeuwen of
Email: crvanoijen@gmail.com
Organisatie: Danny van Sommeren, tel. 06 44 60 63 90

