WORD
VRIEND
TVVL BRABANTS GOLFTOERNOOI 2021
CONCEPT

Op donderdag 2 september 2021 organiseert regiogroep Brabant de 8e editie
van het TVVL Golftoernooi met Brabants Buffet. De afgelopen 7 jaar organiseerde
TVVL regiogroep Brabant al zeer succesvolle golftoernooien. Locatie: Golfclub &
Countryclub De Tongelreep.
Programma
15.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Ontvangst met koffie
Start toernooi over 9 holes (minimum HC 36) - shotgun
Einde toernooi (ruimte voor opfrissen)
Prijsuitreiking

19.10 uur
21.00 uur

Nagenieten & netwerken met Brabantse BBQ
Einde

TVVL Regio’s
Door de regio evenementen van TVVL blijven professionals op de hoogte van alles
wat speelt in het vakgebied. Maar dat is niet alles. Netwerken kan moeilijk zijn. TVVL
evenementen zijn dan een uitkomst.
De 7 regionale groepen van TVVL organiseren regelmatig workshops, lezingen,
informele evenementen en excursies naar toonaangevende projecten in binnen- en
buitenland. Leuk, leerzaam en informeel zijn kernbegrippen bij alle activiteiten, die
ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Leren van elkaar, leren wie wat weet en wie
wat voor je kan betekenen.
Doelstelling van het Regionetwerk is de kennis en kunde op het gebied van
gebouwgebonden installaties dichter bij huis uit te dragen.

WORD VRIEND, DOE MEE
Als bedrijf deelnemen aan dit Brabantse golftoernooi? Koppel jouw bedrijfsnaam en
logo aan dit golftoernooi en stap op informele wijze in het netwerk van TVVL regio
Brabant. Word Vriend voor € 375:
•
•
•
•
•

Vermelding bedrijfsnaam op social media
Vermelding bedrijfsnaam tijdens de prijsuitreiking
Vermelding bedrijfsnaam tijdens terugblik e-mail
Bedrijfslogo op de website bij het evenement
2 toegangstickets voor deelname aan het golftoernooi
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WORD
VRIEND
TVVL BRABANTS GOLFTOERNOOI 2021

(FACTUUR) GEGEVENS BEDRIJF:

Bedrijf:......................................................................................................................................................
Contactpersoon: .....................................................................................................................................
E-mail contactpersoon:...........................................................................................................................
Factuur adres:..........................................................................................................................................
Factuur postcode & plaats:.....................................................................................................................
Factuur email:..........................................................................................................................................
Tel. bedrijf.................................................................................................................................................
Inkoop/ordernummer:............................................................................................................................
 Gaat akkoord met een bedrag van € 375 (excl. 21% btw).

Relaties aanmelden via Mylenne Hamaker (onder vermelding van naam, e-mailadres en bedrijf)

HANDTEKENING VOOR AKKOORD:

……………………………..........................................
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