Diverse prijzen golfseizoen 2016
Reclame en sponsoring:
Reclamebord op de parking:
bordje zelf aan te leveren of via de club tegen kostprijs
(meerdere beschikbaar)

300 €/excl.btw./jaar

Reclamebord inkom club binnenzijde:
(nog 2 beschikbaar)
bordje zelf aan te leveren of via de club tegen kostprijs

500€/excl.btw./jaar

Reclamebord inkom club buitenzijde:
(nog 2 beschikbaar)
bordje zelf aan te leveren of via de club tegen kostprijs

300€/excl.btw./jaar

Reclamebord op wand driving range buitenzijde:
bordje zelf aan te leveren of via de club tegen kostprijs
(meerdere beschikbaar)

500 €/excl.btw./jaar

Reclamebord op wand driving range binnenenzijde:
bordje zelf aan te leveren of via de club tegen kostprijs
(meerdere beschikbaar)

200 €/excl.btw./jaar

Hole sponsoring 1-9:
200€/excl.btw./jaar
klevende logo zelf aan te leveren, of via de club tegen kostprijs.
(9 st. beschikbaar)
Alle 9 holes sponsoring:
1500€/excl.btw./jaar
klevende logo zelf aan te leveren, of via de club tegen kostprijs.
(1 st. beschikbaar)
Putting green:
300€/excl.btw.
klevende logo zelf aan te leveren, of via de club tegen kostprijs.
(1 st. beschikbaar)

Ballen driving:
kostprijs ballen per 10.000. st.
Vermelding 2 x logo op ballenmachine.+ logo op de ballen
klevende logo zelf aan te leveren, of via de club tegen kostprijs.
(niet beschikbaar)

Organisatie van een tornooi
Tornooi lopende over één dag :

250 euro/excl.btw.

2-daagd (weekend)-tornooi:

400 euro/excl.btw.

Tornooi loopt over één of twee dagen, met telkens één ochtend- en één
namiddagflight (max. deelnemers 1 dag:
72 personen)
(max. deelnemers 2 dagen 144 personen)

Aankondiging van de event met de vermelding sponsor in clubhuis
Vermelding in de nieuwsbrief en op onze website.
Uw firmanaam op de scorekaarten van de golfwedstrijd.
Tijdens de twee daagse stelt G.C. De Wijnvelden een ruimte ter beschikking rond de
putting green voor het plaatsen van promotiemateriaal en promo stand.
De sponsor heeft eveneens de mogelijkheid van het aanbrengen van vlaggen en
reclamepanelen in overleg met de club.

De sponsor zorgt voor een prijzentafel
Een 18- tal prijzen dienen te worden voorzien, deze zullen worden verdeeld onder de
diverse categorien naargelang het aantal deelnemers per divisie.

De uitstalling van de prijzentafel kan eventueel de week voorafgaande aan het
evenement worden opgesteld in het clubhouse.

De sponsor beschikt over 8 uitnodigingen voor deelname aan het toernooi.
( genodigden dienen in het bezit te zijn van gvb en federatiekaart )
meer uitnodigingen zijn mogelijk in samenspraak met de club.

Receptie en officiële prijsuitreiking van bovenvermelde trofeeën,
steeds op de tweede dag rond 18.00.u

De sponsor is vrij om eventueel klanten uit te nodigen op de receptie.

De mogelijkheid bestaat om het toernooi over meerdere (2-daagsen)
te organiseren, steeds in samenspraak met de club, er wordt dan éénmalig voor een
prijzentafel gezorgd, doch na elke tweede dag wordt er een kleine receptie voor de
deelnemers voorzien

Golfinitiatie
Groepen tot 10 personen
Groepen + 10 personen:

150€ per uur
15€ per persoon/per uur.

onder begeleiding van de Pro (max. 15 personen per Pro)
materiaal en ballen inbegrepen.

Scholen/verenigingen:

vanaf 15 personen:

10€ per persoon/ per uur.
15€ per persoon/ 2 uur.

onder begeleiding van de Pro
materiaal en ballen inbegrepen.
groepen dienen te worden vergezeld van een leerkracht of aangesteld persoon.

Diverse Fee’s
Lesfee
7€
drivingfee
7€
Greenfee (9 of 18 holes) 25€

28 driving ballen 1€

Indien geen lid van de club
Indien geen lid van de club.
Indien geen lid van de club./ fee per dag

