
 

 

 

                    

Georganiseerd door Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug 

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022 | GOYER GOLF & COUNTRY CLUB 

MET MEDEWERKING VAN BEKENDE NEDERLANDERS 
 
Rotaryclub Utrechtse Heuvelrug organiseert voor de zevende 

keer het Ladies Pro-Am, opnieuw op de fraaie en uitdagende 

baan van de Goyer Golf & Country Club in Eemnes. De 

prachtige accommodatie en de sfeer van het toernooi staan 
garant voor een schitterende, geheel verzorgde dag, samen met 

uw gasten. 

De deelnameprijs bedraagt € 1.650,- voor drie personen in een 

flight van vier personen. U speelt met een ladies-pro of met een 
bekende Nederlander. 

En U speelt voor een goed doel ! 

De opbrengst van het toernooi gaat naar de LINDA.foundation, 

een initiatief van Linda de Mol. Het fonds is bestemd voor 

(alleenstaande) ouders met kinderen, die in financiële nood 

verkeren. In Nederland leeft één op de negen kinderen in 

armoede, in Amsterdam zelfs één op de vier. Jaarlijks wordt 
eind november een pakket bonnen gegeven voor Albert Heijn, 

H&M, Hema en Intertoys, zodat ook deze gezinnen 

onvergetelijke feestdagen met de kinderen kunnen vieren. Meer 
info via www.lindafoundation.nl. 

Meer informatie en inschrijfformulier: zie achterzijde 

LADIES PRO-AM 2022 

LADIES PRO-AM 2022 

http://www.lindafoundation.nl/


  

 

INSCHRIJFFORMULIER 

DUTCH FOUNDERS FUND LADIES PRO-AM 2022 
Maandag 26 september 2022, Goyer Golf & Country Club, 11.30 uur 

Medio augustus ontvangt u een factuur met het verzoek deze binnen 10 dagen te betalen, waarna uw inschrijving definitief is. 

 
 
 Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 Naam:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Factuuradres:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 Postcode/Plaats:……………………………………………………………………………………………….. 
 
 Telefoon:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Email:………………………………………………… Handtekening:……………………………………… 
 
 

Schrijft in voor het Dutch Founders Fund Ladies Pro-Am 2022 met: 
 

(aantal) Flight(s) van drie personen à € 1.650,- per flight; 

 

Aanbieden haring en korenwijn;*          
 Eenmalig € 850,-                 

 
 Bijdrage prijzentafel met eigen merchandise;*  Plaatsen eigen vlag(gen);* 
 In overleg met de organisatie, zie hieronder € 75,- per vlag (maximaal 3 stuks)   

  
 Aanbieden (bedrukte) golfballen;*   Sponsoring lunch en/of borrel;* 
 € 2,- p/s incl. één kleur bedrukking, minimale afname 150 st. In overleg met de organisatie, zie hieronder 

 
 (aantal) Personen zullen deelnemen aan het afsluitende viergangen diner.  

 
* Aankruisen wat van toepassing is 

 

De namen van de wedstrijdspelers graag vóór 9 september a.s. opgeven 

Onder opgave van handicap en van eventueel lidmaatschap van 
De Goyer Golf & Country Club Eemnes 

  

 Indien u informatie wenst over sponsoring, productpresentatie, deelnemersgiften etc. dan 
verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie. 

Dit formulier zenden aan: 

 Dutch Founders Fund Ladies Pro-Am 2022 
 t.a.v. de heer R. Hylkema 

Postbus 228 
3990 GA  Houten 
Mobiel: 06-53592460 
Email: rhylkema@jeanheybroek.com 

    
     

 
 
 

 
Dutch Founders Fund is een vroege fase 
investeringsfonds (VC) dat pan-Europees 
investeert in marktplaatsen. Opgericht 
door de founders van JustEat, Treatwell, 
WeTransfer, fonQ en de Spacebuzz.  

HOLE IN ONE 


