
Businessclubactiviteiten 
 

Wintervorst businessclubcompetitie 9 holes zondagmorgen 

Data winter 2019-2020: 3 november en 8 december 2019, 12 januari, 9 februari, 8  maart 2020;  

Start vanaf 10.00 uur afwisselend hole 1-9 en 10-18 CC, drie- of vierbal individueel stableford.  

Naast dagprijzen ontvangt de eindwinnaar (beste 3 scores) de Businessclubtrofee. 

Ontvangst vanaf 9.30 uur met kopje koffie/thee, na afloop consumpties voor eigen rekening. 

U kunt één gast meenemen. 

 

Zomer businessclubcompetitie 9 holes dinsdagmiddag 

Data: 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli en 25 augustus en 8 september. 

Start vanaf 16.00 uur afwisselend 1-9 en 10-18 CC. U kunt elke keer één gast meenemen. 

Individueel Stableford  in wisselende team- samenstellingen van twee tegen twee. In 

voorkomende gevallen kan het zijn dat er een team van 3 spelers wordt geformeerd. 

Voor de beste teamscore is er een dagprijs. Elk individu neemt de eigen score mee voor de 

Businessclubtrofee, waarbij de beste 4 scores bepalend zijn. Ontvangst vanaf 15.30 uur met kopje 

koffie of thee; na afloop drankjes t/m koffie en  "dagschotel", afsluiting rond 20.30 uur. De 

horecavergoeding is € 30 p.p. , te betalen van uw tegoed op clubkaart of via factuur naar uw 

bedrijf. 

 

Thema businessdagen op woensdag 

Data: woensdagen 22 april,  24 juni en 23 september .  

Start 18 holes shotgun om 12.00 uur, ontvangst vanaf 11.00 uur, prijsuitreiking en diner vanaf     

17.30 uur, afsluiting 20.00 uur. 

Vierbal Texas scramble in diverse spelvormen. Elke keer krijgt een wisselend thema, waarop ook 

het diner is afgestemd. 

Horecabijdrage € 60 p.p., voor een geheel verzorgde dag, te betalen vanuit uw tegoed op 

clubkaart of via een factuur naar uw bedrijf. 

Als u inschrijft speelt u als businesslid  zelf mee en kunt u 1,2 of 3 gasten uitnodigen. 

  

Brabants Disabled Open 
Op zaterdag 5 september 2020 organiseert een speciale commissie met steun van de commissie 

Business voor de vierde keer de Brabantse Disabled Open op Golfbaan Stippelberg. De 

voorbereidingen voor dit jaarlijks evenement  zijn al weer in volle gang en de organisatie rekent 

op een goede participatie van de Businessclubleden. 

 

 

 


