
Freek Bos
EST   2014D

GOLFTOERNOOI

uitnodiging
10 juni 2015



       

ontvangst 18 holes spelers 10.00 - 10.45 uur
Incl. Koffie/Thee en plaattaart, start clinics en 18 holes

ontvangst 9 holes spelers 13.00 uur
Incl. koffie/thee en plaattaart

Lunch: lunchpakketje inbegrepen

Borrel: 16.30 uur

Prijsuitreiking: 17.30 uur

Afsluiting met luxe BBQ*: 18.30 uur

programma 10 juni 2015

Hoofdsponsor  G 650,-  Naamsvermelding op diverse communicatie uitingen,
     bij Longest of Neary, 4 inschrijvingen (18 Holes en BBQ*)

Sponsor   G 325,-  Naamsvermelding op diverse communicatie uitingen,
     2 inschrijvingen (18 Holes en BBQ*)
     
Vriend   G  105,- 1 inschrijving (18 Holes en BBQ*),
     incl. extra donatie t.b.v. het goede doel

Losse kaarten  G  78,-  1 inschrijving (18 Holes en BBQ*)
	 	 	 G  78,-  1 inschrijving (Golfclinic en BBQ*)
   G  60,-  1 inschrijving (9 Holes en BBQ*)
   G   55,-  1 inschrijving (18 Holes)

BBQ*    G   35,-  prijs p.p. excl. dranken

extra’S!
Om deze dag extra interessant te maken, zijn bij deelname een aantal extra’s inbegrepen;
Instructie op drivingrange tijdens inslaan (10.00 - 11.00 uur)
Longest en Neary wedstrijd

-
-

MOGELIJKHEDEN VOOR DEELNAME/SPONSORING

*DRANKJES TIJDENS DE BORREL EN DE BBQ zIJN VOOR EIGEN REKENING

ScHrijf u in middeLS
Het Bijgevoegde

inScHrijfformuLier!
(SLuITINGSDATuM 22 MEI)



Mevr. R. (Riet) Ogink
t 06 - 40 28 98 53 
E-mail: rietogink@kpnmail.nl

onS goede doeL // Tientje voor een ki (G) ndje
De opbrengst van het golftoernooi zal geheel ten goede komen aan het project ‘Een tientje voor een ki(G)ndje.

Het Stanger Hospital is een ziekenhuis in Kwazulu Natal in zuid-Afrika. Hier werken de zoon en schoonzoon 
van één van de leden van Lionsclub Tilburg Roomley. zo hoorden we dat er in het ziekenhuis behoefte is aan 
ontwikkelingsmaterialen en speelgoed voor de kinderafdeling waar ruim honderd (vaak erg zieke) kinderen 
jaarlijks worden opgenomen.

De eerste jaren van een kind zijn bepalend voor de ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen de 
mogelijkheid hebben om te spelen met educatief materiaal. Ook tijdens (de vaak langdurige) opnames in het 
ziekenhuis.

Meer lezen over ons goede doel? Kijk op docsitezuidafrika.com.
Doneren voor dit project? Laat het ons dan weten via info@ikbeneenlion.nl.

ONzE LOCATIE // goLf- en countrYcLuB midden-BraBant B.v.

Dunsedijk 1
5085 ND  Esbeek
Receptie: 013 - 5169966
E-mail: info@golfclubmiddenbrabant.nl
Internet: www.golfclubmiddenbrabant.nl

vragen // MEER INFORMATIE / /SPONSEREN?

Neem dan contact op met:

Mevr. P. (Pamela) van Baal
T  06 - 20 53 78 42
E-mail: pamelavb@hetnet.nl
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Het freek BoS
goLf toernooi

wordt mede mogelijk
gemaakt door:

een event van
Lionsclub Tilburg Roomley

Heerkens van Bavel 
Groep


