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Speel mee met 
het leukste

golftoernooi van 
Alkmaar!



Op 17 juni 2018 is het weer zo ver! 

Het traditionele Cheesegolftoernooi vindt in 2018 in juni plaats. Op deze dag is er 
voor u een attractieve, 18-holes golfbaan aangelegd door de straten en parken van 
Alkmaar. Een unieke locatie en een geweldige uitdaging, want wie wil er nu niet 
slaan over uitdagende waterholes of putten bij de Molen van Piet. Geoefende golfer 
of gelegenheidsspeler: iedereen kan meedoen. De organisatie staat garant voor 
professioneel en veilig aangelegde greens en fairways.

Unieke gelegenheid voor relatiebeheer
Bij deze vorm van golf gaat het niet alleen om de competitie: 
gezelligheid en onderlinge contacten zijn minstens zo 
belangrijk. Cheesegolf Alkmaar geeft u de gelegenheid om 
uw relaties op een informele en sportieve manier een golfdag 
aan te bieden, met daarbij inbegrepen een tot in de puntjes 
verzorgde catering. Zo gaan we ook dit jaar weer de bijzonder 
goed ontvangen Food Market in de Grote Kerk organiseren.  
Dat betekent voor u en uw gasten een uitstekend 8-gangen 
amusediner op een wonderschone locatie. Uiteraard is 
deelname hieraan voor uw spelende gasten bij het startgeld 
ingebrepen. Voor gasten die alleen bij het diner aan willen 
schuiven vragen we een kleine bijdrage.

Uitdagend parcours
Cheesegolf wordt voor de 18e keer door Rotary Club Alkmaar georganiseerd. De 
organisatie, bijgestaan door golfprofessional Mark Haarman, heeft ook dit jaar weer 
gezorgd voor een nieuw uitdagend en interessant parcours in een schitterende 
entourage. Zo moeten de deelnemers met enige regelmaat over water slaan, en zal 
de organisatie de deelnemers wederom verrassen met hele nieuwe stukjes Alkmaar. 
Tevens wordt er gebruik gemaakt van het shotgun-principe waarbij alle deelnemers gelijk 
starten en ook op dezelfde tijd klaar zijn. Op diverse holes krijgt u een hapje of drankje 
aangeboden en na afloop is er een gezamenlijk diner. Naast de sportieve uitdaging biedt 
Cheesegolf Alkmaar een uitstekende mogelijkheid voor het leggen van contacten, met 
eigen relaties maar ook met deelnemers van andere bedrijven uit Alkmaar en omgeving.

Sponsoring
U kunt op verschillende manieren sponsor worden van Cheesegolf Alkmaar en zo onze 
goede doelen ondersteunen.

Hoofdsponsor à 5000 euro
• logo en naamsvermelding op alle publicaties;
• exposure op eigen hole en bij gezamenlijke lunch en diner;
• vier boardings met logo op plaats van keuze;
• een advertentie van een hele pagina in het toernooiboekje;
• deelname voor 8 personen (2 flights), incl. 8 lunches en 8 diners.

Subsponsor à 2500 euro
• naamsvermelding als subsponsor in alle publicaties;
• exposure op eigen hole en bij gezamenlijke lunch en diner;
• twee boardings met logo op plaats van keuze;
• een advertentie van een halve pagina in het toernooiboekje;
• deelname voor 4 personen (1 flight), incl. 4 lunches en 4 diners;
• vier extra kaarten voor deelname aan het diner

Flightsponsor à 1000 euro
• naamsvermelding als flightsponsor in publicaties;
• naamsverbintenis aan een hole;
• deelname voor 4 personen (1 flight), incl. 4 lunches en 4 diners

Halve Flightsponsor à 550 euro
• naamsvermelding als sponsor in publicaties;
• deelname voor 2 personen (1/2 flight), incl. 2 lunches en 2 diners

Kwart Flightsponsor à 275 euro
• naamsvermelding als sponsor in publicaties;
• deelname voor 1 persoon (1/4 flight), incl. 1 lunch en 1 diner

Hoofdsponsor Foodmarket à 1500 euro
• logo en naamgeving Foodmarketsponsor in publicaties en in Grote Kerk;
• exposure op een hole tijdens toernooi, aankleding naar eigen inzicht;
• ruimte voor eigen stand tijdens Foodmarket op locatie Grote Kerk

Exposure op een hole tijdens toernooi à 250 euro
• exposure op een hole tijdens toernooi, aankleding naar eigen inzicht;

Vlagsponsor à 500 euro (inclusief productie vlaggen 800 euro)
• logo- of naamsvermelding op alle 18 vlaggen op de greens

Balsponsor à 500 euro
• logo- of naamsvermelding op de toernooiballen

Advertentiesponsor vanaf 250 euro per ½ pagina
• advertentie in het toernooiboekje;
• naamsvermelding in dankadvertentie

Alle genoemde sponsorbedragen zijn exclusief 21% BTW. 
Vraag een sponsorpakket aan of neem voor verdere informatie contact op met  
de onderstaande contactpersonen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Pieter van der Borden
Telefoon 06 53 99 49 29, e-mail sponsor@cheesegolf.nl
Joost Baltus
Telefoon 06 23 04 71 41, e-mail sponsor@cheesegolf.nl
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