
Waterschaps Golf Toernooi 2021



Uitnodiging

15 september 2021

Georganiseerd door de personeelsvereniging van 
Hoogheemraadschap van Delfland

Golfbaan Burggolf Westerpark
Heuvelweg 3

2716 DZ Zoetermeer



Bent u er ook bij?

We zijn blij dat we jullie uit kunnen nodigen voor een nieuwe editie van het Waterschaps Golf 
Toernooi. Alle waterschappers zijn dan ook van harte welkom om deze middag mee te doen 
en elkaar in een ontspannen setting te ontmoeten en te spreken. Het is ook een goede manier 
van teambuilding. Geef het aan al je collega’s door en schijf je in! Vanzelfsprekend wordt het 
toernooi zo georganiseerd dat de dan geldende coronamaatregelen worden gevolgd.

Er is een leuk programma samengesteld op de uitdagende golfbaan van Burggolf Westerpark 
in Zoetermeer. Voor zowel de geoefende als ook de beginnende speler. Wil je kennismaken 
met de golfsport of heb je al vaker gegolft maar geen GVB? Dan is de golf-clinic een leuke 
mogelijkheid. Na de inspanning doen we een drankje met elkaar en we sluiten af met een 
BBQ-diner. 

Programma
13:30-14:00: ontvangst en inspelen voor toernooi
15:00: start toernooi 9 holes voor GVB-houders, NGF leden.
15:30: ontvangst voor de clinic deelnemers
16:00: start clinic met golf pro voor beginners. 
Aansluitend een borrel en prijsuitreiking tot ca. 18:00

Voor de liefhebbers wordt de middag afgesloten met een BBQ-diner

Doelgroep: Golfers en geïnteresseerden werkzaam bij of voor waterschappen

De activiteit gaat door vanaf 20 deelnemers en er kunnen max. 50 deelnemers mee doen.
Schrijf je snel in om zeker te zijn van een leuke middag! Doe dit uiterlijk op 3 september 2021.



Kosten:
9-holes golf: € 40,-.  
Golfclinic: € 27,50 
BBQ: €28,50
Betaling: door overmaking op rekeningnr.: NL21 INGB 0003501245, t.n.v. Personeelsvereniging 
Delfland te Delft, Waterschaps Golf Toernooi 2021

PV-Delfland leden
Inschrijven via de website www.pvdelfland.nl is ook mogelijk.

Korting
De personeelsvereniging van Delfland biedt een korting aan op de inschrijfprijs.
Voor PV-leden gelden onder staande prijzen. € 25,- voor wedstrijddeelnemers en 
€ 15,- voor de deelname aan de clinic. 

Voorwaarden
Inschrijven is alleen mogelijk voor werknemers, gedetacheerden en bestuursleden van 
waterschappen. Voor elke deelnemende persoon een inschrijfformulier met gegevens invullen. 
Inschrijving is geldig na ontvangst van betaling van het verschuldigde inschrijfgeld.

Wij zijn uiteraard gehouden aan de coronaregels die landelijk gelden, speciaal voor golfbanen 
en de horeca. Het kan daarom zijn dat het programma, of delen daarvan, wijzigt. 

Deelname aan de 9-holes wedstrijd. Dit is alleen toegestaan voor golfers die een GVB bezitten 
van de NGF. We vragen een kopie van de NGF pas mee te sturen bij de inschrijving en de 
gegevens hiervan in te vullen bij de inschrijving.

Kosten en voorwaarden 



Aanmelden

Per deelnemer onderstaande gegevens kopiëren, aanvullen en per mail sturen naar: 
personeelsvereniging@hhdelfland.nl 

Ik meld me aan voor de Waterschapsgolfdag 2021 en ga akkoord met de voorwaarden
Naam :………..
Emailadres :…………
Telefoon :…………
Waterschap :…………
Sector/Team :…………
9-holes golf GVB : Ja/Nee
NGF handicap  :….
NGF-lidnr . :….
golfclinic     :Ja/Nee
BBQ-diner :Ja/Nee
Dieet wensen? : ……..
PV-Delfland lid: Ja/Nee

Nadere informatie:
Na inschrijving ontvang je een bevestiging per mail met informatie over de golfbaan en het 
programma met de begin- en eindtijden. Lunchreserveringen zijn mogelijk bij het restaurant 
van de golfbaan. 

Vriendelijke sportieve groeten, 

Organisatie comité:
Adrie van Schoonhoven en Bert Zijlstra


