
 
 

Vriend worden van het Nieuwegeins Open 2019 
 
De Nieuwegeinse Golfclub organiseert op 21 en 22 september a.s. voor de 3e keer het Nieuwegeins 
Open golftoernooi. 
Het 1e Nieuwegeins Open was, met 138 deelnemers, al een enorm succes. Het 2e Nieuwegeins Open 
werd, met het maximaal aantal deelnemers van 150, wederom succesvol afgesloten.  
 
Dankzij een groot deel van de sponsorbijdrages, een deel van het inschrijfgeld en de totale opbrengst 
van een verloting werd een donatie aan het goede doel gedaan. 
Zodoende ontvingen de hospices Proxima Terminale Zorg te Nieuwegein en Stichting Hospice 
Kromme Rijnstreek te Houten in 2018 samen een bedrag van maar liefst € 5.500,00.  
 
De hospices Proxima Terminale Zorg te Nieuwegein en Stichting Hospice Kromme Rijnstreek te 
Houten zijn voor de 3e editie van het Nieuwegeins Open opnieuw het goede doel, welke wij met de 
opbrengsten willen ondersteunen.  
 
Je kunt het evenement steunen door “Vriend van het Nieuwegeins Open” te worden.  
Daarvoor zijn er in ieder geval 2 mogelijkheden: 

1. Je krijgt voor een bijdrage van € 200,00  

 Deelname met 1 team van 2 spelers inclusief barbecue op zaterdag 21 september; 

 Vermelding van de bedrijfsnaam op alle uitingen (website, banner, beeldschermen, 

social media); 

 Reclame in overleg te bepalen; 

 Inhoud leveren ten behoeve van de goodie-bag welke elke deelnemer ontvangt; 

 Het inschrijven van een extra team inclusief barbecue voor slechts € 50,00. 

 

2. Je krijgt voor een bijdrage van € 150,00  

 Zelfde aspecten als bij een bijdrage van € 200,00 maar zonder deelname team. 

 
Je kunt je aanmelden als vriend van het Nieuwegeins Open door het aanmeldingsformulier in te 
vullen. Indien je wenst deel te nemen met 1 of meerdere teams dan kun je aansluitend het 
inschrijfformulier voor sponsorteams invullen. 
 
Vragen of een ander idee om een (financiële) bijdrage te leveren kunnen op het 
aanmeldingsformulier worden aangegeven.  
Of neem contact op met Bert Plomp (bert.plomp@casema.nl).  
 
 

https://fd2.formdesk.com/nieuwegeinsegolfclub/aanmeldingsformulier_vriendvannieuwegeinsopen
https://www.formdesk.com/nieuwegeinsegolfclub/Nieuwegeins-Open-inschrijfformulier-sponsorteams
mailto:bert.plomp@casema.nl

