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UITNODIGING 9E SOESTER ZAKENKRING-
RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND GOLFDAG, 
MAANDAG 6 JUNI  
 
Soest, 18 april 2016 
 
 
Beste leden van de Soester Zakenkring 
en genodigden,  

 
Het bestuur van de Soester Zakenkring en de organisatie van de SZK-
Golfdag nodigen u met plezier uit voor de 9e Soester Zakenkring-
Rabobank Amersfoort Eemland Golfdag die gehouden wordt op 
maandag 6 juni a.s. 
 
Deze golfdag is bedoeld voor directieleden van die bedrijven die lid zijn 
van de Soester Zakenkring, de Soestdijkse Grachten, ONS Soesterberg, 
de winkeliersverenigingen Soest/Soesterberg en uiteraard de 
genodigden van de Rabobank Amersfoort Eemland. 
 
De Rabobank Amersfoort Eemland is opnieuw hoofdsponsor van deze 
dag, waardoor we de deelnamekosten voor deze compleet verzorgde 
golfdag beperkt kunnen houden! 
 
De Soester Zakenkring-Rabobank Amersfoort Eemland Golfdag is dit jaar 
bij Golfclub Zwolle, Zalnéweg 75 te Zwolle. Deze op een uurtje rijden van 
Soest gelegen golfbaan beschikt over een 18 holes baan in een mooie 
natuurlijke omgeving. De baan is uitdagend voor spelers met een lage en 
met een hoge handicap. In een aantal holes komt ook water in het spel. 
Voor degenen die de golfsport (nog) niet machtig zijn, wordt een clinic 
georganiseerd. 
 
Bij ontvangst in het clubhuis krijgt u koffie/thee met een lekkernij. Later op 
de dag is er een lunch voor de clinicers in het clubhuis en een 
lunchpakket voor de golfers en diverse tussendoortjes. Na afloop is er 
een aangeklede borrel en ter afsluiting een feestelijk diner. Alles bij 
elkaar een mooie gelegenheid om op een informele wijze met uw collega-
ondernemers van gedachten te wisselen. 
 
Inschrijven 
Net als vorige jaren geldt: wie het eerst komt én betaalt, die het eerst 
maalt. Inschrijven en betalen voor 21 mei. Na deze datum is inschrijving 
in principe niet meer mogelijk. Indien u, na inschrijving en betaling, 
onverhoopt toch niet kunt deelnemen, kan helaas geen restitutie 
plaatsvinden. 
 
Voor aanmelden, klik op 

 

SAMENWERKING VAN 
 
Soester Zakenkring 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Soestdijkse Grachten 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
ONS-Netwerk 
Postbus 24 
3769 ZG Soesterberg 
 
Winkelkringen 
 
UITVOERENDE 
ORGANISATIE 
 
BMO Soest 
Postbus 3071 
3760 DB Soest 
 
Henk van Asch 
Mobiel: 06-53402100 
henk@bmosoest.nl  
 
Paul Martens 
Mobiel: 06-51316381 
paul@bmosoest.nl  
 
KOPIJ VOOR DE 
VOLGENDE 
NIEUWSBRIEF? 
 
Stuur deze dan op naar 
paul@bmosoest.nl. We 
zullen tot plaatsing 
overgaan aan de hand van 
de beschikbare ruimte. 
Foto’s graag in de hoogste 
resolutie aanleveren. 
 
Redactie: Paul Martens e.a. 
Techniek: RETO  
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Datum: 
Maandag 6 juni 2016 
 
Locatie: 
Golfclub Zwolle, Zalnéweg 75 te Zwolle 
Telefoon: 038-4534270 
 
Activiteiten: 
18 holes, shotgun 
Maximum golfers: 56. 
Golfclinic met pro's. 
 
Vervoer:  
Eigen vervoer 
 
Programma:  
10.15 Ontvangst deelnemers met koffie/thee en lekkernij en 

inschrijving 
10.30 Welkomstwoorden 
10.45 Uitdelen lunchpakketten voor golfers en inslaan 
11.10 Naar de holes 
11.30 Start wedstrijd 
12.00 Start clinic 
13.30 Lunch voor clinicers in het clubhuis; aansluitend vervolg clinic 

(met gebruik van de 9 holes pas-3 baan) Baancatering en 
drankje voor golfers halverwege de wedstrijd  

16.00 Verwachte binnenkomst golfers en clinicers 
Omkleden en aansluitend aangeklede borrel  

18.30 Diner met tussendoor prijsuitreikingen 
21.00 Einde golfdag 

Kosten: 
Golfen of clinic: € 100,- per persoon 
Buggy: € 10,- per persoon (apart reserveren) 
 
Inschrijving en betaling: 
Uiterlijk voor 21 mei 2016 
 
Bankrekening: 
IBAN: NL34RABO0124176321, o.v.v. Golfdag SZK 2016 
 
P.S. Indien er ruim voor 21 mei voldoende aanmeldingen zijn, wordt de 
inschrijving gesloten. 
 
Mede namens het bestuur van de Soester Zakenkring tekenen wij als 
organisatie van de Soester Zakenkring-Rabobank Amersfoort Eemland 
Golfdag 2016. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk van Asch 
Antonio van den Hengel 
Paul Martens 

 
  

 

 

 

 

http://www.golfclubzwolle.nl/

