SPONSOR
PROGRAMMA
GOLFCLUB
ZEEW0LDE

Introductie
De onderdelen sponsoring en
businessclub waren de afgelopen jaren
bij Golfclub Zeewolde gescheiden, maar
de ervaring leert dat een combinatie van
deze twee activiteiten beter aansluit bij de
wensen van het bedrijfsleven om meer
naamsbekendheid, meer keuze en vooral
meer zichtbaarheid te creëren. Eén
aanspreekpunt werkt namelijk veel
efficiënter.

Meerwaarde
De combinatie sponsoring en
businessclub biedt een uitgebreid
programma dat volledig aansluit op uw
wensen.

Parel in de polder
Opgericht in 1984 is Golfbaan Zeewolde
getransformeerd van een polder- in een
prachtige en uitdagende parkbaan, waar
rust en ruimte uniek zijn. Het terrein is
maar liefst 121 hectare groot en bestaat
uit 4 lussen van 9 holes, AAK, BOTTER,
PLUUT en een kortere 9 holes lus de
JOL.
De cijfers
● 60.000 rondjes per jaar
● 6.000 greenfee-spelers
● 1.250 leden
● 70 jeugdleden
● 20 commissies
● 38 competitieteams
● 3 lussen 9 holes
● 1 kortere 9 holes lus
● 1 drivingrange, 27 afslagplaatsen
● 2 puttinggreens (1 kunstgras).
● Pitchinggreen
● Restaurant
● Golfshop
● 3 PGA professionals
● Dames 1 (Hoofdklasse)
● Dames Senioren 1 (Hoofdklasse)
● Heren 1 (Standaard 1e klasse)
● Heren Senioren 1 (Hoofdklasse)
● Jeugd 1 (Hoofdklasse)
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Sponsor basis lidmaatschap
Het sponsor basis lidmaatschap bestaat uit
de volgende onderdelen:
 Speelrecht voor 1 persoon van het
bedrijf.
 Logo op het sponsorbord in de hal.
 Logo op het sponsorbord op de
drivingrange.
 Logo in ieder clubblad op de
sponsorpagina.
 Bedrijfsnaamvermelding op de
website met een link naar het bedrijf.
 Logo op de narrowcast schermen in
de hal en entree.
 Deelname aan de jaarlijkse
sponsordag met een 9 holes
wedstrijd.
 Bij het sponsor basislidmaatschap
wordt het bedrijf automatisch lid van
de Businessclub Golfclub Zeewolde
en neemt deel aan het businessclub
wedstrijdprogramma.
Het basis sponsorlidmaatschap kent een
vaste prijs en is voor alle sponsoren gelijk.
Kosten die gemaakt worden voor de
logoborden zijn voor rekening van de
golfclub Zeewolde.

Wildcard
Naast het basis sponsor-lidmaatschap
met speelrecht is het ook mogelijk een
bedrijfswildcard op het bedrijf aan te
gaan. Op deze bedrijfswildcard hebben 4
medewerkers c.q. gasten van het bedrijf
speelrecht op het vertonen van hun
wildcard en hun NGF pas. De wildcard
mag 1x per dag, 7 dagen per week benut
worden. Medewerkers c.q. gasten
hebben geen Zeewolde pas en kunnen
niet deelnemen aan verenigingswedstrijden, maar wel aan de
Businessclub wedstrijd competitie. Bij de
bedrijfswildcard horen dezelfde rechten
als bij het sponsorschap. De
bedrijfswildcard kent een vaste prijs.

Hole vlaggen
Het doel van iedere golfer is om
uiteindelijk bij de vlag uit te komen. Die
vlag is dus een uiterst interessante plaats
om uw bedrijfsnaam of logo prominent op
te zetten.
Golfclub Zeewolde heeft 4 lussen van 9
holes. Bij elke afzonderlijke lus is
sponsoring mogelijk. Maar ook alle
lussen tegelijk sponsoren is een optie,
terwijl uw bedrijfsnaam in de cups van de
hole ook tot de mogelijkheden behoort

.

Hole borden
Bij iedere hole staat, zowel bij de heren
als de damesafslag, een bord met
informatie over de lengte, de par, het
noodnummer en de lay-out van de hole.
Onder het bord hebben we de
mogelijkheid om uw logo en/of
bedrijfsnaam plus contact-informatie te
vermelden.

Putting green
Oefenfaciliteiten zijn voor golfers zeer
belangrijk. Zo biedt de drivingrange
uitstekende mogelijkheden om de
afstanden te monitoren of de golfswing
onder de knie te krijgen.
Bijna driekwart van de slagen speelt zich
rondom en op de green af en die zijn dus
heel bepalend voor het resultaat.
Afstand en nauwkeurigheid zijn van groot
belang. Niet zo gek dus dat er veel
geoefend wordt op de “Puttinggreen”.
We bieden één sponsor de mogelijkheid
om logo en of naamsvermelding op het
“Putting green Bord” en het “Infobord”
met trainingsoefeningen te plaatsen

Pitching green
Golfclub Zeewolde beschikt over een
pitchinggreen met 2 oefenbunkers.
Evenals de puttinggreens wordt de
pitchinggreen veelvuldig gebruikt.
De sponsormogelijkheden zijn vlaggen,
cups in de holes, een hole bord en
“Infobord” met trainingsoefeningen.

Drivingrange
Onze drivingrange heeft 27
afslagplaatsen (overdekt en buiten).
Dit is een plek waar vrijwel alle
golfspelers – clubleden, gasten, jeugd
en greenfeespelers-20-30 minuten
doorbrengen alvorens ze aan het spel
beginnen. We bieden sponsors de
mogelijkheid hun logo, naam en
contactinformatie op het sponsorbord
in de hal en op het 2e sponsorbord
aan de zijkant van het gebouw te
vermelden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
van sponsoring op reclameborden aan
de rechterzijkant van de drivingrange.

.

Oefenballen
Elk jaar worden circa 10.000
drivingrange ballen vervangen. Wij
bieden één sponsor de mogelijkheid
om deze ballen te voorzien van
logo/bedrijfsnaam. De ballen moeten
voldoen aan de specificaties van
Golfclub Zeewolde.

Course-rating borden
Deze borden staan bij alle lussen, AAK,
BOTTER, PLUUT en JOL. Hierop staan
de plaatselijke regels en het aantal
slagen dat u krijgt afhankelijk van uw
handicap. Spelers (leden, gasten, green
feespelers) kijken hier veelvuldig op. De
borden staan op duidelijk zichtbare
plaatsen opgesteld.

Topgolf
Golfclub Zeewolde is de club met de meeste
competitieteams in Nederland (35) en er wordt
op hoog niveau gespeeld. Dames 1
Hoofdklasse, Dames senioren 1 Hoofdklasse,
Heren 1 standaard 1e klasse, Heren 1
senioren Hoofdklasse en de Jeugd in de
Hoofdklasse. Sponsoring van deze teams is
nodig om de kosten te dekken van materialen,
trainingen en reiskosten. Deze teams spelen
in de maanden april en mei door het hele land
hun competitie.
De sponsormogelijkheden zijn:
● Uitingen op de competitiekleding van
Dames 1.
● Uitingen op de competitiekleding van
Heren 1.
● Hoofdsponsor van beide topteams
met uitingen op de competitiekleding.
● Andere mogelijkheden zijn het
beschikbaar stellen, zoals vervoer
etc. De logo’s moeten wel voldoen
aan de NGF-eisen.
De hoofdsponsor wordt met naam en logo
vermeld op het sponsorbord in de hal van
het clubhuis en het sponsorbord op de
drivingrange.
Voor het sponsoraanbod van onze
competitieteams houden wij ons aan de
“Richtlijnen voor sponsors van
amateurgolfevenementen” van de
Nederlandse Golf Federatie voor teams
hebben we gekozen voor regel 3.4

Jeugd
Bij Golfclub Zeewolde staat de jeugd
hoog in het vaandel. De Jeugdcommissie
is verantwoordelijk voor alle activiteiten
en plannen ten aanzien van het
Jeugdbeleid.
Onze doelstelling is om jeugd tot en met
21 jaar in alle aspecten van het golfspel
en het clubleven te begeleiden en te
stimuleren. Voor elke type jeugdspeler
ontplooien wij activiteiten, die bijdragen
aan deze doelstelling. Mede hierdoor is
Golfclub Zeewolde in 2012 gecertificeerd
als NGF Committed-2-Jeugd golfclub.
Jeugd, die start met golf, kan deelnemen
aan de jeugdlessen die wij in
samenwerking met onze golfpro’s
uitvoeren. Zo kan de jeugd zich op een
verantwoorde, maar ook speelse wijze
ontwikkelen tot echte golfer of golfster.
Voor sponsoren die affiniteit hebben met
jongeren als de golfsport is dit een
uitstekend platform om uw
naamsbekendheid te vergroten.

Teamkleding
Golfclub Zeewolde is een zeer actieve
vereniging en speelt dan ook met een
groot aantal teams in de NGF competitie
(38 teams). Dames, heren, senioren
(dames en heren) en jeugd. Al deze
teams kunnen door sponsoring
ondersteund worden in de vorm van een
sponsoruiting (logo’s/bedrijfsnaam). De
uiting moet wel voldoen aan de eisen die
door de NGF en Golfclub Zeewolde zijn
gesteld.

Advertenties in de Kolfslag
Het Verenigingsblad “De Kolfslag”
verschijnt drie keer per jaar in een oplage
van circa 1300 exemplaren en wordt
gestuurd aan onze leden, onze
sponsoren en onze adverteerders. Het
blad verschijnt in het voorjaar, de zomer
en later in de herfst.
De kolfslag biedt de volgende advertentie
mogelijkheden:

Per jaar (3 uitgaven)
1/1 pagina full colour (A4)
1/2 pagina full colour (A5)
1/8 pagina full colour (A7)
Binnenzijde omslag full colour
Achterzijde omslag full colour. Per editie
is een wijziging van advertentie mogelijk

Eenmalige advertenties
1/1 pagina full colour
1/2 pagina full colour
Ons clubblad is dan ook zeer geschikt
voor bedrijven die hun diensten of
producten willen aanbieden aan onze
leden en hun gasten.

Greenfee labels
Greenfeelabels worden uitgereikt aan
spelers die van buiten de vereniging
komen en een ronde van 18 holes of 9
holes hebben gereserveerd bij de
caddiemaster. De labels dienen zichtbaar
aan de golftas bevestigd te worden. Er
zijn twee sponsormogelijkheden: op het
18 holes greenfeelabel (2x5000 kaarten)
of op het 9 holes greenfeelabel (5000
kaarten}.
De kosten voor het aanbrengen van de
sponsoruiting zijn voor rekening van
Golfclub Zeewolde.

Scorekaarten
Golfclub Zeewolde heeft scorekaarten
voor de vier lussen AAK, BOTTER,
PLUUT en JOL in verschillende
combinaties. Op alle scorekaarten is er
ruimte voor reclame door middel van het
logo en webpagina. Leden, gasten en
greenfee spelers maken dagelijks gebruik
van deze scorekaarten. Er worden
jaarlijks totaal 6000 kaarten gedrukt
waardoor het een uitstekend middel is om
de naamsbekendheid van de sponsor in
niet alleen in de regio, maar ook
daarbuiten te vergroten.

Caddieboekje
Het “Caddie Boekje” is een belangrijk
boekje voor de gastspelers, greenfee
spelers en competitieteams.
Course management hoort nu eenmaal
bij het golfspel en het boekje wordt dan
ook frequent gebruikt. Er worden circa
5.000 exemplaren gedrukt waarvan 1.000
ter beschikking worden gesteld aan de
leden. De rest van de boekjes wordt
verstrekt aan gast- en green feespelers.
Het boekje wordt doorgaans jaarlijks
aangepast.

Wedstrijdjaarkalender
De Wedstrijdjaarkalender is voornamelijk
bedoeld voor leden van de Vereniging
Golfclub Zeewolde. Hij wordt in een
oplage van 1000 exemplaren gedrukt
voor aanvang van het clubjaar. Voor een
sponsor die de naamsbekendheid van de
onderneming bij de leden sterk wil
vergroten is het een goede investering.

Rustbanken
Op de lussen AAK, BOTTER en PLUUT
staan op diverse afslagplaatsen
rustbanken. Deze rustbanken zijn
recentelijk vernieuwd (15 stuks). De
naamsvermelding geschiedt met een
duidelijke naamplaat (logo, bedrijfsnaam
plus contactinformatie) op de zijkant van
de bank en is voor de spelers duidelijk
zichtbaar.

Geveldoek
Een nieuwe sponsormogelijkheid is een
geveldoek bij de entree van ons clubhuis.
Geveldoeken bieden een unieke
mogelijkheid om producten en/of diensten
onder de aandacht te brengen van leden,
gasten, greenfee spelers, NGF
competitiespelers en bezoekers.
Het geveldoek in combinatie met website,
de narrowcast schermen in het clubhuis
en nieuwsbrieven is dan ook voor een
onderneming een interessante optie. Ook
bijvoorbeeld de naam van de sponsor die
ondersteuning geeft aan competitieteams
of jeugd met daarbij foto’s van teams en
de sponsor kunnen op het geveldoek
geëtaleerd worden.

Parkeerplaats/info baan
Dit bord staat bij de ingang van het naar
het clubhuis en geeft aan wat de status
van de baan is, de lokale regels en korte
mededelingen betreffende de baan. Een
unieke gelegenheid voor een sponsor om
logo, bedrijfsnaam en contactinformatie
de naamsbekendheid te vergroten.

Introductie en relatiekaarten
Introductiekaarten zijn bestemd voor
sponsoren die willen spelen met
vrienden, gasten etc. De relatiekaarten
kunnen door de sponsor worden gegeven
klanten die op vertoon van de 18 of 9
holes relatiekaart kunnen spelen zonder
de verplichte aanwezigheid van de
sponsor.

Maandbeker
Het Maandbeker Klassement is een serie
van 8 wedstrijden waarvan de Wedstrijdcommissie een klassement bijhoudt.
Het wedstrijdprogramma start op 2/4 tot
8/10.
De Maandbeker wordt gespeeld in 2
handicap categorieën en gelden voor
dames en heren.
Het aantal deelnemers voor de
Maandbeker is 152 in totaal.
Bij de wedstrijd winnaars wordt geen
onderscheid gemaakt tussen dames en
heren.
Sponsoring van deze events zijn
interessant voor MKB bedrijven in de
regio Gooi-Utrecht, Flevoland en de
Randmeren.

Feest-3-daagse
De jaarlijkse feest-3-daagse wordt
georganiseerd door de
evenementencommissie in de eerste
week van juni. Leden van Golfclub
Zeewolde zijn dan in de gelegenheid
gasten uit te nodigen om aan diverse
programma’s deel te nemen.
Bedrijven die hun naamsbekendheid bij
de leden en hun gasten willen vergroten,
kunnen dat doen op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld met een
financiële injectie of het aanbieden van
producten en/of diensten.

Bedrijfsdagen
Door de groei van het aantal golfers
en banen, is het voor bedrijven
interessant om met directies,
managementteams of met klanten e.d.
een bedrijfsdag op onze golfclub te
organiseren. U kunt er vergaderen,
een 18 of 9 holes wedstrijd spelen en
afsluiten met een borrel en diner in het
restaurant. Voor deze activiteit kunt u
contact opnemen met de manager
Bart Beekmans of met Monic van
Schajik van het secretariaat.
Secretariaat
Bart Beekmans 036-5225831
Monic van Schajik
secretariaat@golfclub-zeewolde.nl

Golfshop
Van een kleine startende polderbaan in
1984 tot de volwassen 36 holes golfbaan
nu in Zeewolde. De golfbaan is een van
de best bereikbare banen in midden
Nederland.
De golfshop bestaat al sinds 1986 en
heeft sindsdien alle kennis en materiaal
om uw golfspel makkelijker en
eenvoudiger te maken.
Voor elk type speler hebben wij
golfballen, kleding, clubs, karren, tassen
en golfgadgets.
Wij zijn op de hoogte van de nieuwste
trends en mogelijkheden zodat wij u goed
kunnen adviseren op het gebied van de
golfsport.
Peter van Wijk
A-class professional
Golfshop Peter van Wijk
Golflaan 1
3896LL Zeewolde
T. 036-5222068
E. info@golfshop-zeewolde.nl

Restaurant
Het Golfrestaurant Zeewolde verzorgt
voor leden en gasten van Golfclub
Zeewolde de horeca.
In een sfeervolle entourage geniet u van
een ruime keuze aan heerlijke gerechten.
Niet alleen de lunch- en kleine kaart
bieden vele mogelijkheden, ook à la carte
nodigt uit tot een uitstekend diner.
Vooraf (telefonisch) reserveren wordt op
prijs gesteld, zodat u vanaf een van de
fraai gedekte tafels, met uitzicht over de
baan volop kunt genieten.
De dagelijkse openingstijden van het
restaurant zijn als volgt:
 's zomers 08.30 tot 1 uur na
zonsondergang
 's winters 09.00 - 17.00 uur

T. 036-5222073
F. 036-5236703
E. restaurant@golfclub-zeewolde.nl

Contact informatie
Commissie leden
Lonneke de Goederen, 0628791377
Jaap Burger, 0612694991
Jeroen Kayen, 035-5267817
Peter Louwrier, 035-5313809
Rob van Oosterom, 0614219884
Hendrik Kruise, 0651751744
Secretariaat
Bart Beekmans, 036-5225831
Monic van Schajik, secretariaat@golfclubzeewolde.nl

Media aanleverinstructies
Communicatie:
Tel : 036 5225813 Fax : 036 5225810
E-mail adres: bvreklame@zonnet.nl

Bestanden:
PDF (tekst naar curves omzetten of lettertype
meesturen) AI 9.0, EPS 9.0,JPG (alleen bij fullcolour)

Specificaties:
Teksten: Graag omzetten naar lettercontouren.
Foto’s: Resolutie moet min. 75dpi zijn als de
tekening op 100 % van de originele grootte is
gemaakt (probeer altijd een origineel mee te
sturen).
Kleuren: Gebruik, indien mogelijk, PMS kleuren
of laat zoveel als mogelijk steunkleuren
gebruiken in uw bestand (dus geen CMYK
kleuren). Bij PMS gaan we uit van de “coated”
versie.

Voor een goede controle is het noodzakelijk, dat
u een afdruk meestuurt of doorfaxt.

Tarieven sponsoring Golfclub Zeewolde
Onderdeel
Lidmaatschappen
Sponsor basislidmaatschap
Extra speelrecht bij sponsor basislidmaatschap
Wildcard
Extra wildcard
Baan
Hole vlaggen alle lussen AAK, BOTTER, PLUUT
Hole vlaggen korte lus JOL
Holeborden bij heren tee AAK, BOTTER, PLUUT
Holeborden bij dames tee AAK, BOTTER, PLUUT
Holeborden bij korte lus JOL
Course-rating info borden
Greenfee labels
Oefenen
Puttinggreen bord
Puttinggreen infobord trainingsoefeningen
Chipping green bord
Chipping green infobord trainingsoefeningen
Drivingrange (logo + naamsvermelding) op sponsorbord 1 en 2
Drivingrange oefenballen (10.000)
Competitie teams
Topgolf
Jeugd
Teamkleding
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Tarief ex BTW

Per periode

Beschikbaar

€ 1850
€ 1500
€ 2300
€ 1950

Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

€ 4000
€ 1500
€ 350
€ 350
€ 300
€ 750
€ 2000

Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

27
9
27
27
9
3
10.000

€ 1000
€ 1000
€ 1000
€ 1000
€ 1000
€ 4000

Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

1
1
1
1

In overleg
In overleg
In overleg

Beschikbaar

Per jaar 5 teams
Per jaar 1 team
Per jaar 38 teams

Alles op basis van beschikbaarheid

Advertenties en overige
Advertenties in de “Kolfslag” 1/1 pagina achterzijde omslag
Advertenties in de “Kolfslag” 1/2 pagina binnenzijde
Advertenties in de “Kolfslag” 1/8 pagina binnenzijde
Scorekaarten voor de vier lussen, AAK, BOTTER, PLUUT, JOL
Wedstrijdjaarkalender
Speciaal
Rustbanken
Geveldoek

Parkeerplaats/info baan
Bedrijfskaarten (speelt met wildcardhouder)
10 kaarten ma/tm/do 9 holes
10 kaarten ma/tm/do 18 holes
10 kaarten 24/7 9 holes
10 kaarten 24/7 18 holes
Bedrijfskaarten (speelt zonder wildcardhouder)
10 kaarten ma/tm/do 9 holes
10 kaarten ma/tm/do 18 holes
10 kaarten 24/7 9 holes
10 kaarten 24/7 18 holes
Speciale evenementen
Maandbeker programma
Feest-3-daagse
Bedrijfsdagen (20 tot 80 deelnemers)

Tarieven sponsoring Golfclub Zeewolde 2016

€ 1000
€ 500
€ 125
€ 6000
€ 1000

Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar
Per jaar

3 uitgaven, oplage 1300
3 uitgaven, oplage 1300
3 uitgaven, oplage 1300
60000
1500

€ 350
€ 500
€ 475
€ 450
€ 1000

Per jaar
1 maand
2 maanden
3 maanden
Per jaar

15 banken
1 plaats ingang gebouw
1 plaats zijkant gebouw
1

€ 275
€ 385
€ 330
€ 495
€ 287,50
€ 402,50
€ 345,00
€ 517,50
In overleg
In overleg
In overleg

Alles op basis van beschikbaarheid

