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Wie zijn wij?
In 2019 verwelkomt Winge Golf & Country Club haar eerste Young Adults team. Een
team georganiseerd voor en door jongeren tussen de 18 en 39 jaar. Zo geven we
deze jongere generatie de kans om samen de golfsport naar een hoger niveau te
tillen.
Bij de Young Adults krijgt ieder lid de kans om met leeftijdsgenoten te genieten van
de golfsport in al zijn verschillende vormen. We zijn er voor alle niveaus.

Activiteiten
Iedere maand organiseren we een wedstrijd voor alle Young Adults en enkele keren
per jaar ook een evenement voor de volledige club.
Sunrise
Voor 9u ‘s morgens al een 18-holes wedstrijd gespeeld hebben? Het kan!
We spelen in de zomermaanden een ludieke wedstrijd bij zonsopgang met verschillende leuke extra’s op en rond de baan. Als afsluiter organiseren we een brunch bij
binnenkomst.
Deze wedstrijd staat open voor alle leden van Winge Golf.

9-Holes wedstrijd
Elke maand organiseren we op zaterdagnamiddag een 9-holes wedstrijd. Dit laat onze
drukbezette leden toe toch te kunnen genieten van een rondje golf dat in hun
schema past. Meer informatie over de data en starturen kan u vinden in de wedstrijdkalender van Winge Golf.
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Après-ski (9-holes)
Een leuke 9-holes wedstrijd die in het najaar georganiseerd zal worden in après-ski
thema. Zo komen de golfers helemaal in de sfeer van het winterseizoen. We openen
een pop-up après-ski bar en veel meer.
Drive en putt
Voor onze Young Adults die graag een niet-spelende collega, vriend(in), … meenemen,
organiseren we dit jaar een drive en putt wedstrijd. Deze wedstrijd laat de niet-golfers
toe een balletje te slaan dankzij de golfinitiatie maar biedt hen ook de mogelijkheid om
eens samen de baan op te gaan.
Om dit alles te organiseren doen we een beroep op uw financiële steun via een
partnership. We verzorgen een sponsoring op maat van onze sponsors.
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Partnership
PAKKET 1: Sponsoring van een wedstrijd
De sponsor voorziet budget zodat er prijzen voor de winnaars kunnen worden aangeboden alsook een glaasje van de vriendschap.
U kan er ook voor kiezen om zelf prijzen te voorzien. Dit kan u op voorhand bespreken met het Young Adults team alsook om de nieuwe kostprijs te bepalen.
De Young Adults kunnen hiervoor exclusiviteit van sponsoring voorzien en ruime vermelding van naam. Promomateriaal mag afgegeven worden of kan op te bespreken
locaties geplaatst worden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een wedstrijd te sponsoren met verschillende
sponsors. De voorwaarden zijn hetzelfde als hierboven.
Kostprijs: 250 euro per wedstrijd (unieke sponsoring) of te bepalen indien verschillende sponsors voor dezelfde wedstrijd
PAKKET 2: Hoofdsponsor van de Young Adults
Vermelding van sponsor in iedere communicatie van de Young Adults en vermelding
op basismateriaal van de Young Adults (bv. Logo op t-shirts, flyers,…). Interesse om
onze hoofdsponsor te worden? Contacteer het team voor meer informatie!
Kostprijs: 1500 euro

Deze partnership pakketten zijn aanpasbaar, afhankelijk van de wensen van de
partner, alsook bespreekbaar.
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Publiciteitsovereenkomst
Tussen de ondergetekenden:
Young Adults Winge Golf & Country Club, vertegenwoordigd door Sofie Van De Velde
EN
Naam/Firma:
Adres:

Tel.:
E-mail:
Hierbij vertegenwoordigd door:

Young Adults Winge Golf & Country Club verbindt zich ertoe PAKKET …… en/of
……………………………………………………………………………………….
aan te bieden aan de publiciteitspartner, ten bedrage van …………….. euro.
Rekeningnummer: BE 62 3631 8568 9261

Voor uw vragen en eventuele opmerkingen betreffende uw sponsoring kan u altijd terecht bij:
Sofie Van De Velde
Captain Young Adults Winge Golf & Country Club
Ya@wingegolf.be
0494/24 62 44

Opgemaakt in tweevoud te …………………….. op ……………………………

Naam en handtekening

Naam en handtekening

Captain Young Adults

Publiciteitspartner
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