
  Hoofdsponsoring
 
•  Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo op de club, in het  

clubblad, op de website en de courseplanner
•  4 “wild cards” (jaarabonnementen)
•  Deelname met 4 personen aan de jaarlijkse holesponsordag
•  2 keer per jaar mogelijkheid tot shotgunwedstrijd 

Hole 1-9, maximaal 40 personen
•  2 keer per jaar gebruik vergaderruimte, inclusief koffiearrangement
•  20 greenfeekaarten per kalenderjaar
•  2 golfclinics voor 10 personen
•  2 keer per jaar gebruik van serre voor borrels en/of diners
•  Businessborrel einde jaar

                         

  Holesponsoring

•  Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo  op de club, in het  
clubblad, op de website en de courseplanner 

•  Publiciteit op de borden bij de afslag van de door u gesponsorde hole                                                                              
• 8 greenfeekaarten per kalenderjaar                                                  
• Deelname met 4 personen aan de jaarlijkse holesponsordag
• Businessborrel einde jaar

Samenwerking met 
het bedrijfsleven
De Rosendaelsche Golfclub wil  
haar partners graag de gelegenheid 
bieden om hun zakelijke activiteiten 
te combineren met een ronde 
ontspannen golf in een schitterende 
omgeving en zinvol netwerken tijdens 
een gezellige borrel en een heerlijk 
diner.

De club is er trots op u – op basis 
van uw individuele wensen – verschil-
lende mogelijkheden op het gebied 
van sponsoring te kunnen aanbieden. 
Wij laten u hier graag enkele sponsor-
pakketten zien die na overleg met onze 
Sponsorcommissie op maat gesneden 
kunnen worden.

Organisatie van een bedrijfsgolfdag
Zowel voor sponsors als andere organisaties of ondernemingen 
bestaat de mogelijkheid om een afzonderlijke bedrijfsgolf(mid)dag 
voor grotere of kleinere groepen relaties te organiseren.
De Rosendaelsche stelt enkele dagen per jaar beschikbaar voor een 
9 of 18 holes shotgun, een golfclinic en gebruik van clubhuis voor 
ontvangst, borrel en diner. 

Deelname aan de bedrijfscompetitie
Tegen introductietarief en met een nader af te spreken aantal 
deelnemers per sponsor kan een onderlinge bedrijfscompetitie 
worden ingepland.

Qui va droit ne manque



Rosendaelsche Golfclub

Apeldoornseweg 450
6816 SN Arnhem

T +31(0)26 44 214 38
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  Sponsoring oefenfaciliteit

•  Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo op de club, in het  
cluborgaan, op de website en de courseplanner

•  Uw bedrijfsnaam en logo in de leshut en op de afstandsborden/vlaggen 
op de driving range en (putting) greens

• Idem bij de afslag van de par 3 holes
• Deelname aan de jaarlijkse holesponsordag met 4 personen
• 6 greenfeekaarten per kalenderjaar
• Businessborrel einde jaar

  Exposure op scorekaarten

De scorekaart wordt uiteraard veelvuldig bekeken tijdens het spelen. 
Ideaal dus voor uw bedrijfsnaam en logo!

• Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo op de scorekaart
• Idem in het cluborgaan en op de website
• 3 greenfeekaarten per kalenderjaar
• Businessborrel einde jaar

  Logo- of naamsvermelding in de holecup

De holecup is een van de meest geziene objecten in de baan, 18 stuks,  
1 op elke green. Sponsoring geeft u het recht op het volgende:

• Uw logo in kleur op de holecup
•  Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo op de club, in het  

cluborgaan, op de website en de courseplanner
• 4 greenfeekaarten per kalenderjaar 
• Businessborrel einde jaar

  Schuilhutten

Er zijn 5 schuilhutten. Sponsoring hiervan geeft u recht op het volgende:

•  Vermelding in kleur van bedrijfsnaam en logo op de club, in het 
 cluborgaan, op de website en de courseplanner 

• Uw bedrijfsnaam en logo in een of meerdere schuilhutten
• 2 greenfeekaarten per schuilhut per kalenderjaar
• Businessborrel einde jaar

  Kleding- en teamsponsoring

Met name kan hier worden gedacht aan sponsoring van kleding met 
naamsvermelding voor competitie- of jeugdteams.
Kledingsponsoring dient wel in overeenstemming met de NGF-regels  
te zijn.

Qui va droit ne manque


