GORCUM OPEN
17 en 18 mei 2019
FUN GOLF in het Gijsbert van Andelpark!
Geweldig uitje

Geen GVB noodzakelijk

Unieke (nieuwe) baan

Uw bijdrage komt ten goede

Leuke prijzen

aan het Natuurcentrum!

17 mei: bedrijven toernooi

Nieuw!
NK parkgolf voor
particulieren.
Doe mee met de
hele familie!

Deelname per flight (3 personen)
Nodig eventueel uw relaties uit of laat
ons een team voor u samenstellen

Tussen 10.00 - 15.00 uur
Starttijd ontvangt u na inschrijving

Inclusief luxe lunch

18 mei: NK parkgolf (particulier)

Gratis hapjes en drankjes op de baan
Kosten €50,- per persoon

Deelname individueel
Open van 10.00 - 16.00 uur
Starttijd ontvangt u na inschrijving

Kosten €125,- per flight

Gratis hapjes en drankjes op de baan
Kosten €25,- per persoon
Help mee en steun ons nog wat extra!
Zie achterzijde.

Families met kinderen vanaf 14.00 uur

Partners en sponsoren

Inschrijven via www.gorcumopen.nl
Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem

info@ncgorcum.nl

www.natuurcentrumgorinchem.nl

0183 630 911

SPONSORPAKKETTEN
Partnerpakket
Het Natuurcentrum biedt één bedrijf de
gelegenheid om een jaar lang partner
van het Gorcum Open te worden. Naast
dat het Gorcum Open dan [uw naam]
Gorcum Open zal gaan heten, komt het
partnerpakket met nog meer voordelen:
- U mag deelnemen met drie teams
van drie personen aan de 9 holes van
het Gorcum Open t.w.v. 450 euro.
- Lidmaatschap van Het Ondernemer
Netwerk van Gorcum.
- Een holesponsoring.
- Vermelding als partner in de media en
op de scorekaarten, afslagborden en
prijzen.
- Verder maken we afspraken met u op
maat!
€ 2500,-

Holesponsor
U mag een hole aankleden en voorzien
van een reclamebord, naast het
holesponsorbord bij de afslagplaats
met uw logo en bedrijfsnaam.
€ 150,-

Overig sponsorpakket
Het Natuurcentrum biedt vier bedrijven
de kans om sponsor te worden van het
Gorcum Open:

U krijgt een permanente tegel met uw
logo en bedrijfsnaam bij de entree
(hinkelpad) van het Natuurcentrum.

- U mag deelnemen met twee teams
van drie personen aan de 9 holes van
het Gorcum Open t.w.v. 300 euro.
- Lidmaatschap van Het Ondernemer
Netwerk van Gorcum.
- Een holesponsoring.
- Vermelding als sponsor in de media en
op de scorekaarten en afslagborden.

€ 1000,-

€ 950,-

Walk of Fame

www.gorcumopen.nl
Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem

info@ncgorcum.nl

www.natuurcentrumgorinchem.nl

0183 630 911

