Sponsoring
Golfclub De Hoge Kleij
2019

Een ondernemende golfclub
De Hoge Kleij verbindt ondernemers en bedrijven met
elkaar in een sportief en actief netwerk. Als sponsor bent
u samen met vele andere bedrijven lid van onze
Business Club. Een selectie van onze sponsors:

Een top 10 baan in Nederland
U kunt samen met uw relaties genieten van onze
uitdagende golfbaan.
•
•

Sinds 2017 staan we in de top 10 van alle
golfbanen in Nederland (bron Golf.nl)
Op Leadingcourses geven onze gasten onze baan
een 8,2. (bron Leadingcourses.nl)

De top 50
1 (2) Koninklijke Haagsche
2 (4) De Pan
3 (1) Noordwijkse
4 (4) Kennemer, B- en C- holes
5 (5) Eindhovensche
6 (7) Rosendaelsche
7 (6) Lage Vuursche
8 (9) Hilversumsche
9 (10) The Dutch

10 (12) De Hoge Kleij
11 (8) The International
12 (14) Swinkelsche
13 (13) Stippelberg
14 (11) Toxandria
15 (31) Heelsumse, Airborne-Sandr holes
16 (18) Wouwse Plantage
17 (22) Geijsteren
18 (17) Houtrak
19 (15) Goyer
20 (19) Rijk van Nunspeet, Noord/Oost holes
21 (20) Broekpolder
22 (21) Lochemse
23 (23) Sallandsche
24 (28) De Gelpenberg
25 (16) Herkenbosche

Wat bieden we onze Business Club leden?

Een actief netwerk
Ontmoet ondernemers uit de regio Amersfoort en Leusden
!
In onze Business Club ontmoet u diverse ondernemers en hun relaties. De Hoge Kleij
organiseert per jaar diverse events en wedstrijden waar u met uw relaties aan kan
deelnemen.

!

Wat bieden we onze Business Club leden?

Clinics en topgolf
Maak kennis met de topamateurs
van De Hoge Kleij
!
De Hoge Kleij is een ambitieuze golfclub. Met
onze golfprofessionals, verbonden aan de Hoge
Kleij Golf Academy ontwikkelen we een actief
topsportbeleid.
Als sponsor en donateur van de Club van 100
kunt u deelnemen aan golfclinics tijdens het
Nationaal Open en tijdens de Club van 100
wedstrijd speelt u samen met deze topspelers in
een team.

!

Heren 1 2018

Wat bieden we onze Business Club leden?

Gastvrijheid en faciliteiten
Spreek met uw relaties af op onze mooie golfclub
!
Business Club leden en hun netwerk zijn graag geziene gasten in ons clubhuis. U kunt
gebruik maken van vergaderruimtes, de bar en van ons gezellige restaurant.

!

Kalender Business Club activiteiten in 2019

!
!
!
!
!

Datum

Beschrijving

april t/m oktober 2019

Business Club competitie
Albatros sponsors vormen samen met hun relaties een team in de Business Club competitie. Dit zijn 6
wedstrijden van april t/m oktober. Er wordt altijd afgesloten met borrel, prijsuitreiking en diner.

juni 2019

Club van 100 wedstrijd
Elk jaar spelen alle sponsors die lid zijn van de Club van 100 een 18 holes Texas Scramble wedstrijd
samen met topamateurs uit heren 1 en 2 van De Hoge Kleij. Wie gaat er dit jaar met de cup vandoor?

juli 2019

Netwerkborrel tijdens Amersfoortse Golfkampioenschappen (AGK)
De AGK is het jaarlijkse netwerk en golfevent in de regio Amersfoort. Voor al onze sponsoren
organiseren we o.a. een netwerkborrel tijdens de AGK.

oktober 2019

Sponsorjaardag
Albatros sponsors spelen met hun relaties op uitnodiging van de club deze geheel verzorgde en
gezellige 18 holes shotgun wedstrijd. Vast onderdeel is ‘Beat the champ’, waarbij u zich kunt meten
met onze clubkampioen.

alle data zijn onder voorbehoud

Welk sponsorpakket past het beste bij u?
Birdie
• Focus op netwerkactiviteiten van Golfclub De Hoge Kleij
• Lid van een actieve Business Club en Club van 100
• 2x groepsintroductie per jaar
• Doelgroep: ZZP+
Eagle
• Focus op sponsoring en incentives voor belangrijke relaties
• Lid van een actieve Business Club en Club van 100
• 3x groepsintroductie per jaar
• Doelgroep: klein MKB
Albatros
• De sponsorcommissie ontzorgt u en uw relaties als het gaat om golfwedstrijden
• Greenfee kaarten voor relaties
• 5x groepsintroductie per jaar
• Uitgebreide naamsvermelding (holes, driving range, scorekaarten, clubhuis)
• Deelname aan Business Club competitie en alle overige activiteiten
• Doelgroep: midden en groot MKB

Sponsorpakketten Golfclub De Hoge Kleij

!
!
!
!
!

Birdie sponsor

Eagle sponsor

Lidmaatschap Business Club

Ja

Ja

Ja

Greenfeekaarten voor relaties

5 kaarten per jaar

10 kaarten per jaar

30 kaarten per jaar

Groepsintroducties (max. 14 introducees)

2x per jaar

3x per jaar

5x per jaar

Naamsvermelding voor uw bedrijf

Website

Website

Website, clubhuis, hole

Deelname uitwisseling met Business Club Anderstein

Ja

Ja

Ja

Deelname Club van 100 wedstrijd (speciaal voor
sponsors)

Ja

Ja

Ja

Deelname Sponsorjaardag

Nee

Nee

Ja, 4 personen

Deelname Business Club competitie (6x 9 holes)

Nee

Nee

Ja, met relaties

Deelname clinic en borrel tijdens Nationaal Open en AGK

Ja

Ja

Ja

Lid Club van 100

Ja

Ja

Ja

Gebruik vergaderruimtes (incl. presentatiescherm)

Ja, 5x per jaar

Ja, 10x per jaar

Ja, onbeperkt

Kosten per jaar *

€2.275 ex BTW

€2.775 ex BTW

Vanaf
ca €6.000 ex BTW **

Disclaimer: Zetfouten en wijzigingen zijn voorbehouden.
*) Eenmalige kosten verbonden aan het lidmaatschap staan vermeld op www.hogekleij.nl.
**) Exacte prijs is afhankelijk van het aantal speelrechten. Neem hiervoor contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@hogekleij.nl

Albatros sponsor

Interesse in
sponsoring van
De Hoge Kleij?

Wilt u graag meer weten over ons aanbod voor sponsors?
Neem dan contact op met de sponsorcommissie:
Hans Lomans
06-53851970
Ted Geurts
06-22505995
E-mail
sponsoring@hogekleij.nl
Website www.hogekleij.nl/sponsors

Adres
Golfclub De Hoge Kleij
Loes van Overeemlaan 16
3832 RZ Leusden

