


 

  
Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 

Naar goede traditie organiseert Kiwanis Brugge Vives jaarlijks een golftornooi 
ten voordele van een goed doel. Ook dit jaar organiseren wij onze Charity Cup 
op vrijdag 18 augustus 2023 op Royal Ostend Golf Club. 

Dit Charity tornooi mag rekenen op een ruim deelnemersveld. De opbrengsten 
worden dan ook integraal besteed aan de sociale projecten van Kiwanis 
Brugge Vives. 

 

 

 

 

 

Waarvoor staat Kiwanis Brugge Vives? 

Kiwanis is een internationale serviceclub. Wij stellen ons tot doel via allerhande door ons 
georganiseerde activiteiten fondsen in te zamelen waarmee wij hulpbehoevenden financieel 

kunnen bijstaan. 
Kiwanis heeft als leuze “Serving the Children of the World”.  

Onze sociale acties zijn inderdaad vooral gericht naar die doelen die misdeelde kinderen ten 
goede komen. 

 

 
Hoe kunt u ons steunen? 

 
Indien u uw firma beter kenbaar wil maken of uw klanten die golfminded zijn eens wil 

uitnodigen, dan is dit een goede gelegenheid.  
Het evenement speelt zich af in het prachtige kader van Royal Ostend Golf Club te De Haan. Eén 

van de mooiste golfcourses van België. Opgericht in 1903! 
 

Ideaal om “The pleasure of Golf, nature and business together”  
met jullie zakenrelaties te delen. 

En last but not least: dit evenement is zeer betaalbaar  
en u steunt daarbij nog een goed doel. 
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PROGRAMMA 

 
Het tornooi staat open voor leden van Kiwanis en alle andere golfliefhebbers  

met een maximum handicap van 35.  
De spelformule is 2 Ball Scramble Stableford. 

Op hole 11 voorzien wij een champagnebar met versnaperingen. 
 

Aansluitend aan de wedstrijd is er een prijsuitreiking en  
wordt er een receptie aangeboden. 

 
Na de receptie volgt er een diner in het restaurant. 

 
 

  
SPONSORFORMULES 

 
- een flight voor 4 spelers, inclusief vermelding van bedrijfslogo op een teebox en aan 
de putting green + 4 x diner na de receptie voor de prijs van 950 Euro 
 
- een team van 2 spelers, inclusief vermelding van bedrijfslogo op een teebox en aan 
de putting green + 2 x diner na de receptie voor de prijs van 475 Euro 
 
- een “Initiatie (2 uur) voor 3 spelers” + diner + bedrijfslogo aan teebox voor de prijs 
van 375 Euro  
 
- 1 hole met vermelding van bedrijfslogo op een teebox & puttinggreen voor de prijs 
van 200 Euro 

 

 

 



SPONSOR - OVEREENKOMST

ondergetekende:  .......................................................................................................
bedrijf:  .......................................................................................................
BTW:   .......................................................................................................
adres:  .......................................................................................................
postnummer: .................   stad: ........................................................................
tel:   .......................................................................................................
email:  .......................................................................................................

 een fl ights voor 4 spelers, inclusief vermelding van bedrijfslogo op een teebox en  
 aan de putting green + 4x diner na de receptie voor de prijs van 950,00 euro

 een team van 2 spelers, inclusief vermelding van bedrijfslogo op een teebox en  
 aan de putting green + 2x diner na de receptie voor de prijs van 475,00 euro

 een “initiatie voor beginners van 2 uur voor 3 spelers” + bedrijfslogo aan de tee- 
 box en 3x diner na de receptie voor de prijs van 375,00 euro

 1 hole-sponsoring met vermelding van het bedrijfslogo op de teebox en aan de   
 puttinggreen voor de prijs van 200 euro

De bedrijfslogo’s en sponsorformulieren mogen per mail bezorgd worden aan 
peter.de.waele@telenet.be

Dit bedrag zal worden gestort op de rekening van Kiwanis Vives Brugge 
met als rekeningnummer BE75 3631 4135 9251

Voor akkoord   ....................................................................

BRUGGE VIVES


