
BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN 2020 
Bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om hun bedrijf bij Golfbaan de Voortwisch te 

promoten. Zo kunnen bedrijven kiezen uit de basisopties van Businessclub de Voortwisch of losse 

sponsormogelijkheden welke tevens ter aanvulling van de basisoptie gekozen kunnen worden.  

BASISOPTIES BUSINESSCLUB DE VOORTWISCH 

Businesslidmaatschappen en sponsoring 
Businesslid 

jaarbetaling 

Businesslid 

maandbetaling 
Sponsorlid Sponsoring 

Vermelding bedrijfsnaam in het clubhuis √ √ √ √ 

Vermelding bedrijfsnaam op de website √ √ √ √ 

Mogelijkheid bedrijfspresentatie √ √ √ √ 

Lidmaatschap 1 persoon √* √ √*   

Deelname aan businessdagen met 1 introducé √ √ √ √ 

Deelname aan businessdagen met een tweede introducé     √   

5x 18-holes of 8x 9-holes greenfeekaarten √ √ √ √ 

Sponsoring holebord      √   

Nog eens 5x 18-holes of 7x 9-holes greenfeekaarten     √ √ 

Nog eens 10x 18-holes of 15x 9-holes greenfeekaarten       √ 

Jaarlijkse kosten (excl. BTW) 
 €   1.317,00   €       1.632,00   €  1.968,00   €   1.877,00  

9% BTW 9% BTW 21% BTW 21% BTW 

 * Participatie plichtig: verplichte inleg van een participatie t.w.v. € 2.040,- welke wordt terugbetaald bij opzegging van het lidmaatschap. Bij 

opzegging van het lidmaatschap binnen 3 jaar is de participatie opeisbaar nadat er 3 jaar is verstreken. In uitzonderlijke gevallen kan de 

participatie eerder worden terugbetaald. 

LOSSE SPONSORING 

We bieden onderstaande mogelijkheden om uw bedrijf (extra) te promoten. Mocht u wensen hebben welke niet 

worden genoemd, neem dan contact met ons op. 

Keuze uit: 

 Drivingrangeballen met bedrijfslogo € 1500,- (minimaal 3 jaar) 

 Holebord € 500,-, tweede holebord € 250,- op jaarbasis  

 Hole cups (ringen in de hole) € 800,- op jaarbasis 

 Hole vlaggen € 800,- op jaarbasis 

 Sokkel met kunstwerk bij de entree € 800,- op jaarbasis 

 Hole-In-One sponsor (tijdens een officiële wedstrijd) 

 Wedstrijdsponsor 

 Par 3 baan sponsor (sponsorlidmaatschap/sponsoring) 

 Scorekaarten (sponsorlidmaatschap/sponsoring) 

 Greenfeekaarten (sponsorlidmaatschap/sponsoring) 

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met manager Pieter Lammerts van Bueren via 

manager@golfbaandevoortwisch.nl, 0543-563812 of kom langs bij de receptie.  

mailto:manager@golfbaandevoortwisch.nl

