Een ronde golf toont je ware karakter… Je hebt de
doorzetters, de optimisten en de edelmoedigen. Maar
ook de bedotter en de schooier. Zo weet je precies met
wie je te maken hebt.
Omdat golfbaan Sluispolder graag een handje helpt en
je goede zaken gunt, maken we van Businessgolf
‘serious business’ op Sluispolder. Want golfen is gezond
– onderzoek leert dat je er vijf jaar langer door leeft.
Golfen is genieten – golfen op een duurzame baan in
landelijk groen: de kleur van evenwichtigheid en
kalmte. En golfen geeft vooral plezier! En al helemaal
op golfbaan Sluispolder.

Plezier in Sport
& Culinair!
golfbaan Sluispolder centraal gelegen
golfbaan Sluispolder ruim & gratis parkeren
golfbaan Sluispolder midden in het groen
golfbaan Sluispolder persoonlijke service
golfbaan Sluispolder smaakmakende keuken

• Deelname aan BedrijvenGolfCompetitie
voor 2 personen
8 wedstrijden met ontvangst/diner etc (ex drankjes)
zodat u kunt genieten van een geheel verzorgde
golfdag met golfende ondernemers
• Deelname aan de inloop ‘Bitterballen’
wedstrijden (11 per jaar) met max 4 spelers
zodat u ongedwongen 9 holes kunt spelen in
gezelschap van een gezellige Businessclub golfers
• 5 vouchers van 9 holes
zodat u een ronde kado kunt geven
• Vermelding van het bedrijfslogo
zodat elk jaar meer dan 40.000 paar ogen uw
bedrijfslogo zien
• Uitnodiging Sluispolder Relatiedag
zodat u op een bijzondere golfdag, bijzondere
mensen ontmoet
• 10% korting op greenfee & clinicfee
bedrijfsevenementen
zodat u uw relaties of medewerkers in de
watten kan leggen
• Eénmaal per jaar gratis vergaderfaciliteiten
inclusief koffie/thee & lekkers
zodat u een groene & inspirerende omgeving
heeft voor uw vergadering
• Goed contact met Businessgolf Relatiemanager
met een schat aan zakelijke contacten
zodat u op een ontspannen manier
geïntroduceerd kunt worden bij een zakelijk contact

• Speelrecht op naam
van de Noordhollandse golfclub
zodat u kunt genieten van onbeperkt golfen,
met golfmaten of in verenigingsverband
• Deelname aan de inloop ‘Bitterballen’
wedstrijden (11 per jaar) met max 4 spelers
zodat u ongedwongen 9 holes kunt spelen in
gezelschap van gezellige Businessclub golfers
• 7 vouchers van 9 holes
zodat u een ronde kado kunt geven
• Vermelding van het bedrijfslogo
zodat elk jaar meer dan 40.000 paar ogen uw
bedrijfslogo zien
• Uitnodiging Sluispolder Relatiedag
zodat u op een bijzondere golfdag, bijzondere
mensen ontmoet
• 10% korting op greenfee & clinicfee
bedrijfsevenementen
zodat u uw relaties of medewerkers in de
watten kan leggen
• Eénmaal per jaar gratis vergaderfaciliteiten
inclusief koffie/thee & lekkers
zodat u een groene & inspirerende omgeving
heeft voor uw vergadering
• Goed contact met Businessgolf Relatiemanager
met een schat aan zakelijke contacten
zodat u op een ontspannen manier
geïntroduceerd kunt worden bij een zakelijk contact

1699,- per jaar ex BTW - 2 personen
2999,- per jaar ex BTW - 4 personen
Extra speelrecht 1199,- per persoon

1749,- per jaar ex BTW
Extra speelrecht 1199,- per persoon
Meer speel- of sponsormogelijkheden bespreken?
Renate Roeleveld vertelt u er met plezier over. Tot op
de baan!

Jaarkalender 2020
Maart
5
19
April
2
9
16
23
Mei
7
14
28
Juni
4
18
25
Juli
VAKANTIE!
Augustus
13
20
27

Tijd
Bitterbal opwarm ronde
Captainsday = start van het seizoen trofee! Incl golfles

15:00 les - 16:00 starttijden

9 holes Opening Bitterballenwedstrijd!
Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Openingswedstrijd
9 holes Bitterballenwedstrijd!
Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Voorjaarswedstrijd

16:00 inloop - 16:30 starttijden
14:00 ontvangst – 15:00 shotgun
16:00 inloop - 16:30 starttijden
14:00 ontvangst – 15:00 shotgun

9 holes Bitterballenwedstrijd
Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Lentewedstrijd 18 holes
9 holes Bitterballenwedstrijd

16:00 inloop - 16:30 starttijden
12:00 ontvangst – 13:00 shotgun
16:00 inloop - 16:30 starttijden

Tijd BedrijvenGolfCompetitie - BBQwedstrijd
9 holes Bitterballenwedstrijd
Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Vakantiewedstrijd 18 holes

14:00 ontvangst – 15:00 shotgun
16:00 inloop - 16:30 starttijden
12:00 ontvangst – 13:00 shotgun

VAKANTIE!

Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Zomerwedstrijd
9 holes Bitterballenwedstrijd
Relatiedag!

September
Tijd BedrijvenGolfCompetitie - Sluitwedstrijd 18 holes
10
9 holes Bitterballenwedstrijd
17
BedrijvenGolfCompetitie - Captainsday
25

VAKANTIE!

14:00 ontvangst – 15:00 shotgun
16:00 inloop - 16:30 starttijden
11:00 uur ontvangst
12:00 ontvangst – 13:00 shotgun
16:00 inloop - 16:30 starttijden
Programma volgt met uitnodiging

Oktober

9 holes Regenponcho-Bitterballenwedstrijd
1
November
9 holes Wintermuts-Bitterballenwedstrijd
5
December
9 holes Sinterklaas-Bitterballenwedstrijd!
3

15:30 inloop – 16:00 starttijden
14:00 inloop – 14:30 starttijden
13:30 inloop – 14:00 starttijden

