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Welkom bij

De Woeste Kop

In een bosrijke omgeving ondernemende mensen uit de 

regio ontmoeten in een informele, sportieve setting. 

Uw bedrijf presenteren aan een relevante doelgroep 

en uw netwerk verbreden en verdiepen. Dat kan 

als sponsor van de Woeste Kop. Of u nu wel, of 

(nog) niet golft. Er zijn meerdere sponsorpakketten 

mogelijk, waardoor het ook voor kleinere ondernemers 

aantrekkelijk is om zich bij De Woeste Kop aan te 

sluiten.



bedraa

H

Algemene exposure 
• logo op scorekaart
• logo in jaarboek 
• advertorial in jaarboek
•  naamsvermelding op sponsorzuil 
• naamsvermelding op driving range
•  logo op bord in trappenhuis en in de baan
•  logo in sponsorsectie website
•  logo op digitale nieuwsbrief

Evenement exposure
• exposure tijdens de jaarlijkse evenementen:  
 Oranjecup + Belgendag + Open week
• gratis deelname voor 1 pers. + 1 invité
 aan de wedstrijd
• logo groot op evenement-scorekaart
• logo groot op evenement-affiche/poster
• vlag gedurende het evenement 
 (door sponsor aan te leveren)
• inschrijfgeld wedstrijd inbegrepen
 voor maximaal 2 deelnemers

Greenfeepacks
•  34 greenfee vouchers
•  greenfee vouchers geheel of deels
 inwisselbaar tbv 1 bedrijfslidmaatschap
•  aanschaf extra kaarten met 35% korting

Woeste Business Club
•  membership Woeste Business Club
 voor 1 persoon
•  deelname bedrijvencompetitie met
 1 team van 2 personen

Public relations
•  organiseren gratis bedrijfsdag
 (onder bepaalde voorwaarden)
•  uitnodigingen voor sponsordag,
 nieuwjaarsreceptie en bijz. gelegenheden

Voor nieuwe of te verlengen contracten voor 2022 

Hoofdsponsor-pakket

€ 4.200,- p/jaar, contract v.a. 3 jaar

branche exclusiviteit



Algemene exposure
• logo in jaarboek
•  naamsvermelding op 1 hole-info-bord
•  logo op bord in trappenhuis en in de baan
•  logo in sponsorsectie website

Evenement exposure
• exposure tijdens één van de jaarlijkse
 evenementen: Oranjecup, Belgendag,
 Open week
• logo klein op evenement-scorekaart
• logo klein op evenement-affiche/poster
• vlag gedurende het evenement
 (door sponsor aan te leveren)
• inschrijfgeld wedstrijd inbegrepen
 voor 1 deelnemer per wedstrijd per 
 evenement

Greenfeepacks
•  21 greenfee vouchers
•  greenfee vouchers geheel of deels
 inwisselbaar tbv 1 bedrijfslidmaatschap
•  aanschaf extra kaarten met 35% korting

Woeste Business Club
•  membership Woeste Business Club
 voor 1 persoon
•  deelname bedrijvencompetitie met
 1 team van 2 personen

Public relations
•  organiseren bedrijfsdag € 500,-
 (onder bepaalde voorwaarden)
•  uitnodigingen voor sponsordag,
 nieuwjaarsreceptie en bijz. gelegenheden

Voor nieuwe of te verlengen contracten voor 2022 

Clubsponsor-pakket A

€ 2.100,- p/jaar, contract v.a. 3 jaar

A



B

Clubsponsor-pakket B

€ 1.110,- p/jaar, contract v.a. 1 jaar

Algemene exposure
• logo in jaarboek
•  naamsvermelding op bord in trappenhuis
 en in de baan
•  logo in sponsorsectie website

Evenement exposure
• exposure tijdens één van de jaarlijkse
 evenementen: Oranjecup, Belgendag,
 Open week 
• vlag gedurende het evenement 
 (door sponsor aan te leveren)
• inschrijfgeld wedstrijd inbegrepen
 voor 1 deelnemer per wedstrijd per 
 evenement

Greenfeepacks
•  13 greenfee vouchers
•  aanschaf extra kaarten met 35% korting

Public relations
•  organiseren bedrijfsdag € 1.000,-
 (onder bepaalde voorwaarden)
•  uitnodigingen voor sponsordag,
 nieuwjaarsreceptie en bijz. gelegenheden

Voor nieuwe of te verlengen contracten voor 2022



bedraa

W

 
Deelname ‘ik word golfer stappenplan’ tot handicap 54
• 20 uur les/coaching op alle oefenfaciliteiten onder begeleiding van 

de pro, inclusief lessen op de grote golfbaan

• abonnement gedurende WBC seizoen (april tot oktober) om 

onbeperkt te oefenen op alle oefenfaciliteiten

• deelname aan theorieavond met een examen

• gebruik materiaal

• na akkoord pro samen met mentor uit de Woeste Business Club 

golfen; zo leert men alle (spel)regels op een golfbaan in de praktijk

• bij het behalen van handicap 54 krijgt de deelnemer de officiële 

registratie van golfer bij de NGF

 

Membership Woeste Business Club: 
groepslessen vinden plaats op de avonden van de Woeste Business 

bedrijvencompetitie, normaal alleen toegankelijk voor sponsoren en 

WBC-leden en hun gasten. Nadien wordt gezamenlijk geborreld en 

gedineerd (diner op eigen kosten).

Woeste Business Class

Voor (nog) niet golfende ondernemers 

€ 760,- per persoon

Voor deelnemers Woeste Business Class 2021



Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW, versie 2021
Vragen? 
sponsoring@dewoestekop.nl


