Stads

Nieuwe route

golf

als uniek
evenement in Nijkerk

Wie wordt Nijkerks Stadsgolfkampioen?
Op zaterdag 6 juli 2019 organiseert Rotaryclub Nijkerk in samenwerking met HLG
voor de tweede keer Rotary Stadsgolf Nijkerk.
Al één keer eerder heeft dit ludieke evenement in Nijkerk plaatsgevonden.
Er zal een geweldig parcours lopen door de (binnen)stad van Nijkerk.
IEDEREEN KAN MEEDOEN!
Het evenement is ook geschikt voor de niet golfer!
Het belooft een leuke gezellige happening te worden waarbij je
je stad, de inwoners en vele bedrijven nog beter leert kennen.

De opbrengsten van het evenement komen ten
goede van prachtige goede doelen.

Stads
golf

Stadsgolf is een hit en wordt voor de tweede keer een geweldig evenement in Nijkerk
• E r wordt een parcours van 18 holes in Nijkerk uitgezet.
• Deze holes kunnen in een park liggen, maar ook op vreemde plaatsen zoals in of nabij een
winkel of bedrijf.
• Voor het stadsgolftoernooi worden speciale wat zachtere golfballetjes ingezet.
• Er wordt met ‘flights’ van vier personen gespeeld.
• De spelers mogen met eigen materiaal spelen, maar kunnen ook clubs van de organisatie
te leen krijgen, zodat ook echt iedereen mee kan doen.
• Een speler heeft aan een paar clubs genoeg, er zijn namelijk geen lange afstanden te slaan.
• Niet bij iedere hole dient er geput te worden, er kan ook een andere opdracht gelden
om te scoren.
• Na het golfen zelf gaat het evenement verder met de feestelijke afsluiting.
De ingrediënten voor het afsluitende feest zijn: muziek, eten, drinken ontmoeten en
uiteraard de prijsuitreiking!

SPONSORS GEZOCHT

We zijn nog op zoek naar sponsors. De holes worden namelijk ingericht door een
bedrijfssponsor en hoe creatiever en unieker ze zijn ingericht, hoe leuker en des te
zichtbaarder je als bedrijf bent. Zorg er zo voor dat de deelnemers over jouw bedrijf praten.
De mogelijkheden om te sponsoren en/of deel te nemen zijn:
✔ PAKKET A
Meerjarige hoofdsponsorschap à € 2.500,- per jaar, dit is inclusief:
• 8 personen golfen (2 flights)
HOOF
D
IS INM SPONSORS
• 10 personen afsluitfeest
C
IDDEL
S INGE HAP
• Branche-exclusiviteit
V U L D!
• Het sponsoren van een hole naar keuze
• Prominente vermelding op grafische uitingen
• Interview/aandacht vooraf in pers
✔ PAKKET B
Het sponsoren van een hole à € 300,-, dit is inclusief:
• 2 personen afsluitfeest
✔ PAKKET C
Het sponsoren van een hole met flight € 500,-, dit is inclusief:
• 4 personen golfen (1 flight)
• 6 personen afsluitfeest

DOE MEE!
Lijkt dit je een leuk evenement en wil je meedoen?
Maak dan je eigen ‘flight ’van vier personen en
schrijf je in.
✔ PAKKET D
Deelnemen met één flight € 200,-,
dit is inclusief:
• 4 personen afsluitfeest

Inschrijven en vragen: stadsgolf@rotarynijkerk.nl

