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  Voorstelling

Golfclub Beveren is in korte tijd uitgegroeid tot een 
volwaardige golfvereniging  met een 700-tal leden en is 
e ectief lid van de Koninklijke Belgische Gol ederatie (KBGF) 
en de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG).

De club biedt de mogelijkheid aan de beginnende golfer 
om de sport op een ongedwongen manier aan te leren en 
heeft steeds 2 ervaren pro’s ter beschikking  voor zij die aan 
hun sportieve tekortkomingen willen werken. Dankzij de 
verlichte driving range en putting green kan er geoefend 
worden tot in de late uurtjes. De reeds ervaren speler kan zijn 
hartje ophalen en zich verder vervolmaken op ons prachtig 
vernieuwd 9-holes golfterrein.

Sinds het ontstaan van de club heeft het uitzicht van het 
clubhouse meerdere metamorfoses ondergaan die mede 
mogelijk werden gemaakt door de harde inzet van tal van 
vrijwilligers. Vandaag beschikken we over een gloednieuw, 
zeer gezellig en modern clubhouse, voorzien van een 
secretariaat, kleedruimtes met douches, een vergaderruimte 
en een restaurant met ruim zonneterras. Om zo veel mogelijk 
te voorzien in het comfort van onze leden hebben wij ook een 
lockerruimte ter beschikking zodat, wie dit wenst, zijn golftas 
gewoon op de club kan laten. Voor degenen die om welke 
reden dan ook wat moeite hebben om het gehele parcours 
te voet af te leggen, is er de mogelijkheid tot het huren van 
een buggy.

Op sportief vlak organiseert de Sportcommissie van GC 
Beveren meer dan 45 tornooien of evenementen per jaar, 
waarop jong en oud uitgenodigd worden om aan deel te 
nemen. Recreatief of competitief, ieder komt aan zijn trekken. 
Ook de speci eke doelgroepen (zie verder) binnen de club 
zorgen daarvoor met hun eigen programma’s. Samen met u 
worden uw golfvaardigheden ontwikkeld, zonder het sociaal 
aspect en clubverband uit het oog te verliezen.

Golfclub Beveren di erentieerde zich reeds lang van andere 
clubs omwille van zijn gemoedelijke, gezellige sfeer. Neem 
daar nu het prachtige terrein en het luxueuze clubhouse 
bij, gekoppeld aan  democratische lidgelden,  dan mag je 
concluderen… er is iets neergezet waar men trots op kan zijn 
in Beveren.
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SENIOREN
Dat de golfsport een gezonde sport is, hebben ze in Golfclub 
Beveren zeker begrepen.  Tot op heden maken de senioren 
een groot deel van de leden uit.  Zij zijn de leden die over veel 
vrije tijd beschikken en zeker over de nodige koopkracht.
Sedert de uitbreiding naar 9 holes kunnen er dubbel zoveel, 
namelijk een 80 à 90, senioren op donderdag deelnemen 
aan de wekelijkse seniordag. Er worden twee wedstrijden 
georganiseerd: om 09:30 uur in de voormiddag en een 
tweede wedstrijd  om 13:30 uur (‘s winters om 13:00 uur).
 Naast de wekelijkse wedstrijden en de traditionele Ryder 
Cup, organiseert de stuurgroep van de senioren uitstappen 
naar andere terreinen en deelnames aan interclub en short 
seniortour wedstrijden. 
Naast het sportieve, worden ook nog allerlei culturele 
activiteiten gestimuleerd waaraan senioren in allerhande 
disciplines kunnen deelnemen, zoals schilderen, toneel, 
muziek en beeldende kunsten.

LADIES   
De ladies zijn met een goede 40% van het ledenbestand,  ze-
ker niet ondervertegenwoordigd in Golfclub Beveren.  Zij vor-
men een zeer dynamische groep, die elke dinsdagnamiddag 
hun ladiesday wedstrijden spelen. 
Geregeld spelen onze ladies ook op externe parcours, zowel in
binnen- als buitenland. 
Deze terreinen worden zorgvuldig 
uitgekozen zodat er zoveel mogelijk ladies meekunnen. 
Op geregelde tijdstippen worden ook allerlei feestjes 
georganiseerd in het clubhuis, waardoor er een heel familiale 
en vriendschappelijke sfeer heerst onder deze dames.

Doelgroepen Golfclub Beveren
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JUNIOREN
In onze golfclub kunnen de junioren genieten van een zeer 
professionele begeleiding. Zij behoren dan ook tot de top 
van de Belgische junioren.
Deze professionaliteit trekken we door naar al onze beginners 
(birdie groep) door iedere zaterdag van 10u tot 11u30, 
groepslessen aan te bieden.  De eagle groep, junioren met 
GVB, komen op zaterdagmiddag aan hun trekken.
Jaarlijks organiseert het juniorcomité  3 stages. 2 stages gaan 
door op de club en staan open voor alle junioren. Daarnaast 
wordt een 3-daagse externe stage georganiseerd voor 
junioren met GVB.  De lessen en stages worden verzorgd door 
2 golfprofessionals en zijn van een hoogstaand niveau.
Onze junioren worden aangemoedigd om deel te nemen 
aan wedstrijden op de club of voor de meer getalenteerden, 
aan regionale of nationale wedstrijden. Toch houden wij er 
rekening mee dat het golfspel vooral leuk moet zijn zonder 
in te boeten aan kwaliteit. Het juniorcomité begeleidt ouders 
en kinderen en organiseert naast de wedstrijden en stages 
ook leuke nevenactiviteiten, zoals een jaarlijkse bowling. Golf 
speel je individueel, maar op onze club maak je deel uit van 
een to e groep.

 Doelgroepen Golfclub Beveren



In 2014 zijn we gestart met onze Business Club en van bij 
de aanvang bleek dit initiatief een grandioos succes, gemiddeld
een 65 tal leden, hebben tijdens de 5 vrijdagnamiddagen ten
volle genoten van ofwel een wedstrijdje of de initiatie die 
aangeboden werd. Een lekker bu�et en een glaasje drinken
in combinatie met een vleugje muziek, zorgden voor een zeer
ontspannen vorm van netwerking
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Restaurant

Het totaal vernieuwde clubhuis beschikt over een zeer 
verzorgd en ver jnd restaurant.  De uitbater verwent u met 
een steeds afwisselend culinair palet van dagverse producten 
in combinatie met een uitzonderlijke goede wijnkeuze en dit 
aan zeer democratische prijzen.
Als bedrijfsleider kan u achteraf met uw klanten rustig 
napraten in onze lounge bij een heerlijk digestief.

Business club
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GESLACHT

600

500

400

  Totaal

We zien duidelijk dat ook in onze club de mannen het 
voortouw nemen.  Toch stellen we vast dat het laatste jaar 
de vrouwen meer en meer hun opwachting maken.  Golf 
wordt een familiesport.

LEEFTIJDSCATEGORIËN

300

250

200

150

100

50

0
Tussen 0 en

18

Uit deze tabel blijkt dat in onze club de senioren duidelijk 
in de meerderheid zijn.  We kunnen ook stellen dat dit het 
segment is met misschien de meeste koopkracht en de 
meeste vrije tijd.
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REGIONALE VERDELING.
  
  

  

  

  

Zoals  we kunnen vermoeden, komen onze leden hoofdzakelijk uit het Waasland, maar de aangrenzende regio’s verliezen we 
zeker niet uit het oog. We proberen onze naambekendheid in deze regio’s zeker te verhogen.
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 Pakketten

 PAKKET 1:  HOLE  IN ONE  

Wat biedt u een Hole in One pakket:

Wij bieden maar 4 pakketten Hole in One aan, dus 
EXCLUSIVITEIT
Uw logo op: brieven, e-mail, frontpage website en 
facebook
Bord aan ingang parking + course bord ingang club
Naamvermelding bovenaan op bord in clubhuis
Business Membership ten titel van 3 leden van uw 
bedrijf
15 greenfees
Lid van de Business Club Golf Beveren
5 maal per jaar bedrijvencompetitie voor leden business 
club + uitnodiging 1 klant
Sponsoring van 1 bestaand tornooi
4 maal gebruik van de uitgeruste vergaderzaal 

Prijs pakket:   € 10 000 (ex BTW)

 PAKKET 2: EAGLE

Wordt een eagle sponsor en geniet van:

Uw logo op: sponsor page website, sponsor deel op 
facebook
Naamvermelding op bord in clubhuis
Business Membership ten titel van 1 lid van uw bedrijf
10 greenfees
Lid van de Business Club Golf Beveren
Sponsoring van 1 bestaand tornooi
2 maal gebruik van de uitgeruste vergaderzaal

Prijs pakket:   € 6 000 (ex BTW)

www.golfclubbeveren.be
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  Pakketten

PAKKET 3: RANGE BALLEN 

Elke dag staat uw logo honderden keren oog in oog met de 
oefenende golfer op de driving range.
Uw logo komt op 10 000 range balletjes.

Prijs pakket:  € 14 000 voor 2 jaar. (ex BTW)

PAKKET 4: TORNOOI SPONSORING

U kan zelf een senior, junior, ladies, mens of ladies/mens 
tornooi sponsoren.  U krijgt de mogelijkheid om voor en 
na de wedstrijd uw bedrijf in de kijker te zetten. U kan ook 
banners plaatsen en prijzen ter beschikking stellen.
Tevens bieden wij u de mogelijkheid om een privé tornooi te 
organiseren.  U kan het parcours afhuren voor max. 5 uur en 
voor max 44 spelers.  (niet op dinsdagmiddag en donderdag)

Prijs pakket: € 400 (ex BTW)
Prijs pakket: € 500 openingstornooi of sluitingstornooi (ex BTW)
Prijs pakket: €1000 privé tornooiooi

PAKKET 5: GOLFCART BUGGIE

U kan een volledige golfcart sponsoren met uw logo goed 
zichtbaar.

Prijs pakket: € 6000 voor 4 jaar (ex BTW)

PAKKET 6: VLAGGEN HOLES

Uw logo of rmanaam op de vlaggen van de negen holes.

Prijs pakket: 
€ 2700 dubbelzijdige bedrukking + lidmaatschap €3100
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Pakketten

PAKKET 7: HOLES SPONSORING 

PAKKET 8: PUTTING EN DRIVING RANGE

ooi

PAKKET 9: BUSINESS CLUB

PAKKET 10: AFSLAGMATTEN DRIVING RANGE

Uw logo komt bovenaan van een hole.

Prijs pakket: € 1500 voor hole 1 en 9 + lidmaatschap € 2000
Prijs pakket: € 1250 andere holes + lidmaatschap € 1800

Uw logo komt op een bord langs de putting- of driving range.

Prijs pakket:
€ 1500 voor één van de twee + lidmaatschap € 2000

U heeft ook de mogelijkheid om lid te worden van de
business club. Indien u reeds sponsor bent kan dit aan 
€ 350, indien u nog geen sponsor bent aan € 500.

Afmetingen mat: 1m50 op 1m30 met uw logo
Prijspakket: €1250 (excl. BTW) voor 1 mat, 
vanaf 3 matten € 1000 (excl. BTW). 

Sponsoring voor minimum 2 jaar. 
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