a global

Met dank aan:

voice

for women

Soroptimist

International

vu. Rosemy Costers Antwerpsestraat 298 2640 Mortsel

Dit evenement wordt mede mogelijk
gemaakt door Rinkven Golfclub,
St. Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde,
die haar terreinen belangeloos
ter beschikking stelt.

De leden van Soroptimistclub Antwerpen Anthos vzw
nodigen u uit op hun

Golf van Solidariteit
een zomerse golfdag
op de prachtige Rinkven Golfclub
St. Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde
op maandag 29 juni 2015

a global

voice

for women

Soroptimist

International
ten voordele van onze Antwerpse projecten Dokters van de Wereld en het opMaatorkest.

De opbrengst van dit toernooi zal verdeeld worden onder beide.

www.creme-brulee.be
painting, illustration, frescos

. Rosemy Costers Antwerpsestraat 298 2640 Mortsel

- Wedstrijd 18 holes STB vanaf 9.00 tot 13.00 u
- Wedstrijd 9 holes STB vanaf 13.30 tot 14.30 u
- Golfinitiatie met putting wedstrijd vanaf 14.00 u
Onze sponsors ontvangen u met koffie, koffiekoeken, drankjes en gadgets.
Een doorlopende bar en een uitgebreid zomers buffet omkaderen deze spetterende dag.
Verdere informatie op www.soroptimist.be - doorklikken naar club Antwerpen Anthos.
Inschrijvingen: leden van de golffederatie schrijven zich in via I-Golf Voor de golfinitiatie: inschrijving via magda.stoffelen@skynet.be.
De leden van Soroptimistclub Antwerpen Anthos vzw
nodigen u uit op hun

Kies uw formule - Buffet inclusief
Soroptimist International is een wereldwijde ngo
van beroepsactieve vrouwen die zich inzetten voor
empowerment van vrouwen en meisjes.
Onze solidariteitsactie gaat naar:
De vzw Dokters van de Wereld – met een apart
zorgaanbod voor kwetsbare vrouwen - heeft een
zorgcentrum in Antwerpen waar iedereen terecht kan
die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan veroorloven. Op vrijwillige basis worden jaarlijks duizenden
consultaties uitgevoerd.
Het opMaatorkest is de Vlaamse variant van
‘el Sistema’ van de Venezolaanse José Antonio Abreu
die 40 jaar geleden begon met kinderen van de straat
te halen en hen een instrument te leren bespelen.
Zodoende leren de kinderen discipline die ook hun
schoolresultaten positief beïnvloedt. El Sistema is
een hefboom gebleken voor sociale emancipatie van
inmiddels 2 miljoen kinderen.
In 2012 lanceerde de Antwerpse Filharmonie het
opMaatorkest met dezelfde nobele doelstellingen.
Kinderen uit achtergestelde milieus leren verantwoordelijkheid opnemen, een engagement aangaan en
hun talenten te ontwikkelen.

Golf van Solidariteit

Naam en voornaam ..........................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tel./e-mail .............................................................................................................................
Home Club ...........................................................................................................................
Federatienummer .............................................................................................................

formule

uurblok

18 holes

09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

80,00€

100,00€

9 holes

13.30-14.30

60,00€

80,00€

Golfinitiatie
+ puttingwedstrijd

vanaf 14.00

volw.
85,00€

kids 10-14j.
30,00€

Niet-speler - enkel buffet
Uit sympathie

leden
Rinkven

anderen

totaal

40,00€
25,00€

Leden van de Golffederatie schrijven zich in via i-Golf en/of
magda.stoffelen@skynet.be.
Verzekering voor alle deelnemers inbegrepen.		
Te storten vóór 12 juni 2015 op rekening ING 363-0706697-92 of
IBAN BE12 3630 7066 9792 op naam van ‘Golf van Solidariteit SIB Antwerpen-Anthos vzw.
Ontvangst betaling geldt als definitieve inschrijving.
Dresscode prijsuitreiking: dames smart casual - heren das of (eigen) jasje
verplicht. Golfkledij en golfschoenen zijn niet toegelaten.

