TEAM BUILDING & GOLF INITIATIE @Golf Oudenaarde

In Royal Golf Club Oudenaarde leiden gekwalificeerde PGA professionals uw
initiatie in goede banen.
De initiatie begint doorgaans met een verwelkoming in het kasteel, gevolgd door
een deskundige uitleg over de golfsport en de meest gebruikte terminologie.
Nadien volgt een demonstratie golfswing en putting waarbij de pro-instructeur
optioneel een demo-hole speelt.
De deelnemers gaan vervolgens zélf putten en de golfswing uitproberen. Het
nodige materiaal is beschikbaar.

Verschillende formules van initiatie zijn mogelijk. Om het competitief en uitdagend te maken, kan een putting-wedstrijd
betwist worden. Voor deelnemers met reeds beperkte golfervaring, kan een opvolgings-clinic doorgaan op de oefenholes,
met een ware golfcompetitie onder begeleiding van de golfleraar.
Vanzelfsprekend kan een initiatie gecombineerd worden met een voorafgaande meeting of seminarie, en/of begeleid
worden door ons catering aanbod. We bedienen u graag volgens uw wensen.
Duur: Een standaard initiatie neemt twee uren in beslag en elke begeleider neemt maximaal twaalf deelnemers per groep.
TARIEVEN 2022:
Tarieven per uur volgens aantal deelnemers:
5 tot 12 p

13 tot 24 p

25 tot 36 p

37 p en meer

(1 instructor)

(2 instructoren)

(3 instructoren)

(4 instructoren)

200,00 euro

350,00 euro

450,00 euro

op aanvraag

Tarief inclusief 21% btw

165,29 euro

289,26 euro

371,90 euro

op aanvraag

Tarief exclusief 21% btw

RESERVATIES:
o

TIP: combineer uw golfactiviteit met een seminarie in de vergaderzalen van het kasteel, en sluit de teambuilding af met een verfijnd diner in het clubrestaurant!
o Coördinatie via Royal Golf Club Oudenaarde: Ludo De Coninck / Stéphanie Goetgebuer
▪ Tel 055 33 41 61 / mail: ludo@golfoudenaarde.be / members@golfoudenaarde.be
o Uw golfpro’s:
▪ Dave Lebrasseur, professional golfer, Fully qualified class Gold AP - member of Belgian PGA
▪ Richard Coppens, professional golfer, trainer B
▪ Jack Van de Heyning, professional golfer, trainer B
De golfpro verwacht na reservatie uw bevestiging van het aantal deelnemers met datum en uur van de initiatie. Bij
annulatie door de klant minder dan 72 uur op voorhand, wordt 25% van het overeengekomen bedrag aangerekend.
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
-

polo mét kraag (of een hemd)
sportieve schoenen (zonder hak, geen
joggingschoenen)
aangepaste kleding volgens seizoen

TEAMBUILDING FORMULES: prijzen op aanvraag
-

Ontbijtformule
Lunch & Golf
Work hard, Play harder (ontbijt, meeting, lunch,
golfinitiatie)
Afternoon Cup of Golf (initiatie, koffie buffet)

