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 30 juni 2014

a global

voice

for women

Soroptimist

International

ten voordele van het Antwerpse project CO3, dat specifiek gericht is op gezinnen
die kampen met intrafamiliaal geweld en problematische levenssituaties.

www.creme-brulee.be

. 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
- Groene wandeling 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 en de wandeling: inschrijving via magda.stoffelen@skynet.be.
De leden van Soroptimistclub Antwerpen Anthos vzw
nodigen u uit op hun

Kies uw formule - Buffet inclusief
Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de (rechts)positie
van vrouwen en meisjes te verbeteren. Wij
zijn zusters, Sorores, die het beste, Optimum,
nastreven. Wij wensen gelijke rechten en
kansen, en gelijke vertegenwoordiging van
vrouwen op alle niveaus van besluitvorming
in de maatschappij.
Onze solidariteitsactie gaat naar het
Antwerps project CO3 dat specifiek gericht is
op gezinnen die kampen met intrafamiliaal
geweld en problematische levenssituaties.
De opbrengst zal besteed worden aan de
directe noden van vrouwen en kinderen in
crisissituaties.

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€

Wandeling vanaf 14.00
Golfinitiatie vanaf 14.00
+ puttingwedstrijd
Niet-speler - enkel buffet
Uit sympathie

leden
Rinkven

anderen

totaal

40,00€
volw.
kids 10-14j.
85,00€
30,00€
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 15 juni 2014 op rekening ING 363-0706697-92 of
IBAN BE12 3630 7066 9792 op naam van ‘Golf van Solidariteit SIB Antwerpen-Anthos vzw.

Golf van Solidariteit

Ontvangst betaling geldt als definitieve inschrijving.
Dresscode prijsuitreiking: dames smart casual - heren das of (eigen)
jasje verplicht. Golfkledij en golfschoenen zijn niet toegelaten.

