Golfdag

					31 OKTOBER 2018

Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal
Geachte relatie,
Op woensdag 31 oktober wordt de jaarlijkse Golfdag ten bate van het Hospice “Bijna Thuis
Huis Maas en Waal” te Druten, georganiseerd. Een dag die voor het huis belangrijk is om
de huidige dienstverlening te kunnen blijven verzorgen. 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 en inwoners uit
de regio onontbeerlijk.
Een compleet verzorgde Golfdag op een Topbaan met Ambiance
Dit jaar mogen we u voor de derde keer begroeten op een bijzondere golfbaan. De familie
van Eerd heeft golfbaan The Duke op 31 oktober wederom ter beschikking gesteld. Wij
zijn hen daarvoor zeer erkentelijk en kunnen u, als deelnemer, een bijzondere golfdag
aanbieden op een van de mooiste banen in Nederland vergezelt van culinaire hoogstandjes
en een zeer aangename topambiance. De afgelopen twee edities waren top en we
vertrouwen erop met uw aanwezigheid dit weer samen te kunnen realiseren.
Wij nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan dit evenement en het Hospice te
ondersteunen.
Toprelatie event
Nodig uw relaties-klanten uit en beleef een exclusieve Golfdag voor een fantastisch
doel. Een mooi podium om samen met uw relaties collega- en nieuwe ondernemers te
ontmoeten.
We rekenen op uw komst en zien uit naar een succesvolle dag voor Het Hospice.
Sportieve groet,
St. Vrienden van het Hospice Bijna Thuis Huis Druten

NISTELRODE
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INFORMATIE GOLFDAG 31 OKTOBER 2018:
Door de golfers wordt er een shotgun gespeeld over 18 holes
•

De bijdrage voor deelname van een flight met 4 personen is € 1250,--,

•

De bijdrage voor deelname van een flight met 2 personen is € 625,--

•

De bijdrage individueel is € 312,50,--

Het spreekt voor zich dat de opbrengst volledig 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.

PROGRAMMA
Deze compleet verzorgde sportieve, culinaire en gezellige dag ziet er als volgt uit:
09.30 uur
Ontvangst
10.00 uur
Welkomstwoord
10.30 uur
Aanvang golfwedstrijd inclusief Lunch, Neary en The Longest
16.00/17.00 uur ShootOut/Einde Wedstrijd
18.00 uur
Aanvang Diner - Prijsuitreiking
22.00 uur
Einde Golfdag
Voor een impressie van golfbaan The Duke verwijzen wij u naar www.thedukegolf.nl .
Ambassadeurs Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal:

Inschrijfformulier
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Naam bedrijf:
Naam contactpersoon:
Adres:
Woonplaats

Tel:

E-mailadres
Zegt bij deze toe om deel te nemen aan de golfdag op golfbaan The Duke te Nistelrode ten bate van het
Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal te Druten.
0

Flight à 4 personen 						

€

1250,--

0

Flight 2 personen						

€

625,--

0

Individuele deelname					

€

312,50,--

Naam van de deelnemers:						

HCP:

1: 				
2:
3:
4:

Plaats: 			

Datum:

Handtekening:

Dit formulier mailen naar e-mailadres: vriendenhospicemaasenwaal@hotmail.com
Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met : Yvonne van der Bend, tel. 06 42 35 43 06.

