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golf | business | pleasure
De Goyer Business Club is een initiatief van de Goyer Golfclub. Bedrijfsleden, clubleden en andere geïnteresseerden
ontmoeten elkaar op een informele manier en maken kennis met ieders ambitie en bedrijvigheid. De Goyer BC gaat
over verbinding tussen mensen en bedrijven in de regio ’t Gooi. Het is een inspirerend netwerk dat de Goyer Golfclub
als thuisbasis heeft.
De kalender van de Goyer BC bestaat uit een onderlinge bedrijfscompetitie van 5 wedstrijden en 8 evenementen.

bedrijfscompetitie
Di 19 maart

15.00 uur

9 holes met borrel

Di 21 mei

15.00 uur

9 holes met borrel

Di 18 juni

15.00 uur

9 holes met borrel

Di 17 september

15.00 uur

9 holes met borrel

Di 15 oktober

15.00 uur

9 holes met borrel en diner

evenementenkalender
Ma 21 januari

16.00 uur

Curling, koek & Zopie

Ma 11 maart

15.00 uur

Krokus Cup

Do 18 april

18.00 uur

Croquet in Style

Di 11 juni

18.00 uur

Aspergediner (met partner)

Vrij 6 september

15.00 uur

Garden Golf Tour

Di 8 oktober

15.00 uur

Battle on the South Course

Ma 11 november

19.00 uur

Wilde Wijnproeverij

Ma 9 december

19.00 uur

Eindejaarsdiner (met partner)

Een lidmaatschap van de Goyer Business Club kent verschillende vormen:
1. Als “bedrijfslid” bent u lid van de Goyer Golfclub zonder certiﬁcaat en bent u automatisch lid van de Goyer Business Club.
2. Als “certiﬁcaathouder” bent u lid van de Goyer Golfclub en kunt u additioneel lid worden van de Goyer Business Club.
3. Als “externe” kunt u zonder lidmaatschap van de Goyer Golfclub lid worden van de Goyer Business Club.

bedrijfsleden
goyer golfclub
- Speelrecht Goyer Golfclub
- Bedrijfscompetitie
- Evenementenkalender

€ 3.750,- per jaar

certiﬁcaathouders (aspirant)
goyer golfclub

externen

- Bedrijfscompetitie
- Evenementenkalender

- Evenementenkalender

€ 800,- per jaar

€ 800,- per jaar

introducés
- Introducés zijn eenmalig
welkom, ter kennismaking
met de Goyer Business Club
- Voor introducés bij de
bedrijfscompetitie wordt
€ 50,- in rekening gebracht
- Voor introducés bij de
evenementen wordt € 100,in rekening gebracht

Tussentijds lid worden is mogelijk met een verrekening van de contributie naar rato. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Laat ons weten of u interesse hebt om lid te worden van dit ondernemende gezelschap: goyerbc@goyer.nl of neem
telefonisch contact op met Marit Kroeze: 035-5393103
Maarten Beuningh, Marit Kroeze, Maaike Strack van Schijndel en Melanie Hubers

