GOLFDAG 2017
Hua Yi Xie Shang Hui
De bijzondere ligging van Golfpark Almkreek biedt u de ultieme mogelijkheid om te
ontsnappen aan de drukte van alledag. De 18 holes golfbaan met ruime greens en
schitterende waterpartijen maken de uitstekend onderhouden baan een uitdaging
voor iedere golfer.
Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 2 september
11.00 – 21.00 uur
Golfpark Almkreek,
Hoekje 7b,
4286 LN Almkreek

Deelnamekosten
Golfarrangement* 18 holes
Golfarrangement* 9 holes
Greenfee 18 holes + ontvangst
Greenfee 9 holes + ontvangst
3 gangen diner
Arrangement*
Handicart p.p.
Per buggy

lid
€ 65,€ 45,€ 45,€ 25,€ 27,50
€ 35,€ 5,€ 20,-

introducé
€ 75,€ 60,€ 60,€ 40,€ 27,50
€ 35,€ 5,€20,-

Programma
10:45 Ontvangst
* Arrangement = ontvangst (koﬃe/thee), 3 gangen diner, 2 drankjes
(koffie/ thee met gebak)
12:00 Start 1ste flight op hole 1
(gaarne 45 minuten voor starttijd melden)
16:30 Einde golfwedstrijd
18:00 Vervolg progamma 3-gangen diner en prijsuitreiking
21:00 Einde progamma
Er wordt gespeeld volgens het stableford systeem, in flights van max. 4 golfers. Hcp
aantonen middels de NGF-kaart 2017. GVB’er start vanaf hcp 36. Golfers die 9 holes
spelen dingen niet mee naar de prijzen. Max. aantal deelnemer is: 40 personen
(uiterlijk inschrijfdatum: 31 juli 2017). Er zijn 8 buggy’s en handicarts beschikbaar
(vooraf reserveren noodzakelijk). Indien van toepassing dienen handicartshouders hun
pasje van de Stichting Handicart mee te nemen voor het registratienummer.
Golfers zorgen voor hun eigen lunchpakket. Alle consumpties zijn voor eigen rekening.

Aanmelden bij: evenementen@huayixieshanghui.nl S.v.p. vermelden: naam, lid of
introducé, handicap en de onderdelen waaraan u wilt deelnemen.
Voor informatie:

Lioe Sien Tan
Liongkie Djie

06-29003525
06-14316865

Gwan Ho
David Ko

06-43031655
06-10942367

1 week voor aanvang zal u een email ontvangen met de starttijden.
Inschrijving op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving is definitief indien uw betaling uiterlijk 15
augustus 2017 is bijgeschreven op bankrekening NL66INGB0001078054 t.n.v. Hua Yi Xie Shang Hui
o.v.v. Golfdag HYXSH 2017.
Restitutie is uitsluitend mogelijk bij annulering vóór 15 augustus 2017.

