Business lidmaatschap van de
Nieuwegeinse Golfclub in het kort
Business lidmaatschap

€ 1.250

Wat krijg je daarvoor?
Naamsvermelding in hal en op de schermen in het clubhuis
Naamsvermelding op de website
Deelname aan alle activiteiten Nieuwegeinse Golfclub
Deelname aan een 2-tal golfwedstrijden voor alle businessleden inclusief diner en drankjes
Deelname aan een 5-tal golfwedstrijden voor de businessleden met 1 gast, inclusief diner en drankjes;
kosten voor een extra gast € 75
Vooraf reserveren van starttijden tot 14 dagen
5 greenfee vouchers 9 holes per jaar
Recht op organiseren bedrijfsmiddag
Recht op gebruik van vergaderruimtes
Deelname aan speciale netwerk - evenementen welke georganiseerd worden door de NGC
Het business lidmaatschap kan gecombineerd worden met een persoonlijk lidmaatschap of een wildcard voor het
spelen op zelf te kiezen momenten. Dit zijn de mogelijkheden:
 Persoonlijk lidmaatschap - speelrecht 7 dagen per week
€ 1.215
Onbeperkt speelrecht op de golfbaan van de Nieuwegeinse Golfclub en op de banen
van de golfclubs van de GolfAlliantie
 Persoonlijk lidmaatschap - speelrecht op werkdagen
€ 900
Speelrecht op de golfbaan van de Nieuwegeinse Golfclub op maandag t/m vrijdag
 Wildcard
€ 1.695
Speelrecht 1 x per dag door het business lid of medewerker of gast.
 Wildcard GOLD
€ 2.250
Speelrecht 1 x per dag door het business lid of medewerker plus 1 gast

Proef business lidmaatschap

€ 750

Deelname aan de bedrijvencompetitie met 2 personen plus 5 greenfee vouchers voor 9 holes

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsorschap

minimaal € 6.500

Betreft een combinatie van diverse sponsormogelijkheden, samen te stellen in overleg met het business lid.
Een hoofdsponsor heeft daarnaast recht op:
Gratis gebruik driving range ballen ter waarde van € 100,- per jaar
Korting op de kosten van een golfclinic en op golflessen van de Golf Academie door medewerkers van het bedrijf

Overige sponsormogelijkheden:
Extra naamsvermelding op of rond de wedstrijdbaan
Extra naamsvermelding op de oefenfaciliteiten of Par-3 baan
Naamsvermelding op score kaarten (oplage 20.000)
Bedrijfsmiddag 18 holes shotgun wedstrijd
Object sponsoring (bankjes, Tee-borden, afstandsbanners, schuilhutten etc.)

€ 500
€ 250
€ 1.000
€ 1.500
in overleg

Korting bij meerjarig contract
De bedragen zijn exclusief BTW en gelden voor een contract met een looptijd van 1 jaar. Bij een contractduur van 2 jaar
geldt een korting van 5 %, bij 3 jaar bedraagt de korting 10 %.
Voor vragen of nadere informatie, neem contact op met het secretariaat van de Nieuwegeinse Golfclub
Heemsteedseweg 32a – 3992 LS Houten
Telefoon 030-60402192 of mail naar secretariaat@nieuwegeinsegolfclub.nl
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