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Lions City Golf Zeist 2023

Op vrijdag 2 juni 2023 organiseert Lions Zeist alweer de 
10de edi9e van City Golf Zeist. Golfen, netwerken en 
bijdragen aan een goed doel en ter afslui9ng een 
prijsuitreiking en een heerlijke BBQ. Tijdens de BBQ zijn 
prijzen te winnen in de loterij. Loten kunt u 9jdens de BBQ 
kopen. De opbrengst van de loterij gaat naar het goede 
doel. 

De deelnemers nemen op 2 juni 2023 de straten, pleinen en 
parken in het centrum van Zeist weer in beslag om met 
elkaar tussen het winkelende publiek een balletje te slaan. 

Ook dit jaar is het evenement verzekerd en heeJ de 
gemeente voor dit evenement een vergunning verleend. 

Er wordt gespeeld met echte golfclubs (ijzer 7 en een 
puNer) maar met een zacht balletje. U mag uw eigen clubs 
meenemen maar er zijn ook clubs te lenen die u dan met 
elkaar deelt in de flight (4 personen). Matjes om af te slaan 
en de zachte golTalletjes krijgt u van ons aan het begin van 
het evenement. Het GVB is niet nodig. Enige golfervaring is 
wel handig maar niet noodzakelijk. Het gaat om het 
meedoen!
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https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://twitter.com/CityZeist
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/
https://www.instagram.com/citygolfzeist/


 Deelname- & Sponsordoel

100%
inzet van de Lionsclub Zeist
   ca. 70% gaat rechtsteeks naar het goede doel en ca. 30% zijn kosten voor het evenement

GOED
DOELu
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In 2019 speelden golfers en de sponsoren een bedrag ter waarde 
van € 5.000 bij elkaar voor de Prinses Maxima Manege in Den 
Dolder. Daarnaast hebben de leden van de Lions Zeist een dag 
gewerkt (handen uit de mouwen) op de manege en hebben de 
leden een prach9g hek voor een bak gemaakt. 

Het goede doel van 2023 is S9ch9ng Droomdag.  

S9ch9ng Droomdag verzorgt Droomdagen voor gezinnen met 
kinderen, waarvan één van de ouders langdurig of ongeneeslijk 
ziek is én het jongste kind onder de 16 jaar is. Een Droomdag is 
een dag die volledig verzorgd wordt voor het gezin, afgestemd 

op de wensen en dromen van ieder gezinslid en waarbij rekening 
gehouden wordt met de fysieke mogelijkheden van de zieke 
ouder. Een dag waarbij de dagelijkse zorgen, angsten en 
onzekerheden even naar de achtergrond verschuiven. Een dag 
waar het gezin naar uit kan kijken. Een dag die bol staat van het 
samen onbezorgd plezier beleven. Een dag die door de s9ch9ng 
volledig wordt vastgelegd in beeld en geluid. U kunt zich 
ongetwijfeld voorstellen wat een waardevolle herinnering dat 
vormt voor de gezinnen. Niet alleen aan een prach9ge dag, maar 
bovenal ook aan hun zieke ouder. De opbrengst van City Golf 
Zeist zal worden ingezet ten behoeve van “droomdagen” voor 
gezinnen uit de regio.

https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://twitter.com/CityZeist
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/


 Deelname

Basic Plus Max Gold
Deelnemen:

BBQ en borrel 1 

(per persoon)

Golf, BBQ en borrel 2 

(per persoon) X
Flight, BBQ en borrel 3 

(4 personen) X X
Flight, BBQ, borrel en 
sponsoring hole 4 

(4 personen)
X X X

Bijdrage € 35 € 100 € 350 € 500

1. Uw deelname betreJ een netwerkborrel 
en een BBQ (of diner) na afloop van het 
golfevenement. 

2. Uw deelname betreJ het golfevenement 
voor 1 persoon, netwerkborrel en een BBQ 
(of diner) na afloop. 

3. Uw deelname betreJ voor 4 personen een 
flight voor golfevenement, netwerkborrel 
en een BBQ (of diner) na afloop. 

4. Uw deelname betreJ voor 4 personen een 
flight voor golfevenement, netwerkborrel 
en een BBQ (of diner) na afloop en een 
vermelding van uw bedrijfsnaam en/of 
logo bij een hole. 

HeeJ u vragen of andere wensen m.b.t. de 
deelname dan is dat uiteraard bespreekbaar. 
Stuur dan een mail naar 
deelnemen@citygolfzeist.nl of bel naar 
Marc Ruys 06-53523498.

Voor alle deelnemers geldt dat er 9jdens de netwerkborrel een loterij en 
veiling wordt georganiseerd waaraan u kunt deelnemen. 
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https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/
https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://twitter.com/CityZeist
mailto:deelnemen@citygolfzeist.nl


 Sponsoring

Basic Plus Max Gold
Vermelding van uw 
logo en bedrijfsnaam:

Social media 1

Website 2 X
Programmaboekje 3 X X
Banier 4 X X
Hole 5 X X X

Bijdrage € 75 € 100 € 200 € 300
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1. Uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam 
worden geplaatst op Facebook, TwiNer, 
Intagram en LinkedIn. 

2. Uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam wordt 
geplaatst op de website van City Golf Zeist. 

3. Uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam wordt 
geplaatst in het programmaboekje wat de 
deelnemers gebruiken 9jdens het 
evenement. 

4. Uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam wordt 
geplaatst op een banier/spandoek 9jdens 
het evenement. 

5. Uw bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam wordt 
geplaatst bij een hole 9jdens het 
evenement. 

Mocht u andere wensen hebben m.b.t. de 
sponsoring dan is dat uiteraard bespreekbaar. 
Stuur dan een mail naar 
sponsoring@citygolfzeist.nl of bel naar Kees 
PaVst 06-53663599 of naar Michel Schilders 
06-18635061.

https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/
https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://twitter.com/CityZeist
mailto:sponsoring@citygolfzeist.nl


 Programma

14.30 - 15.00 uur  
Ontvangst  
Loka9e: Lokaal Victoria, 1ste Dorpsstraat 7 in Zeist 
(klik hier voor Google-maps) 

15.00 - 18.00 uur 
Golfevenement  
Loka9e: Centrum van Zeist 

18.00 - 19.00 uur 
Borrel en de prijsuitreiking  
Loka9e: Bij Johannes Montaubanstraat 84 in Zeist 
(klik hier voor Google-maps) 

19.00 - 21.00 uur 
BBQ en loterij 
Loka9e: Bij Johannes Montaubanstraat 84 in Zeist 
(klik hier voor Google-maps) 
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https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://goo.gl/maps/CsWwznWbaFB2
https://www.google.com/maps/place/Bij+Johannes/@52.0858127,5.2366071,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6681d32ee725d:0x196815f9f821df35!8m2!3d52.0858127!4d5.2387958
https://www.google.com/maps/place/Bij+Johannes/@52.0858127,5.2366071,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c6681d32ee725d:0x196815f9f821df35!8m2!3d52.0858127!4d5.2387958
https://twitter.com/CityZeist
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/


 Commissie

Marke9ng (voorzi<er)

Mar9jn Lambeck

06-55321616 / m_lambeck@hotmail.com

Sponsoring & Pers

Michel Schilders

06-18635061 / m.schilders@xs4all.nl

Wedstrijdleiding

Diederik de Geer

06-51343036 / db.degeer@planet.nl

Parcours

Jaap Pluijgers

06-47950367 / jaappluijgers@gmail.com

Materiaal

Jurjan Leusink

06-24707147 / jurjanleusink@hotmail.com

Food & Beverage

Michiel Veen

06-15839719 / michiel@lagom.eu

Deelnemers & Flights

Marc Ruys

06-53523498 / marc.ruys@planet.nl

Financieel

Sander Tijm

06-10705216 / abc9jm@ziggo.nl

Aanmelden

X XXX
Via de website kunt u zich ook aanmelden: www.citygolfzeist.nl

Sponsoring

Kees Pa9st

06-53663599 / kees@pa9stmakelaardij.nl

Marshall

Maarten van Rees

06-53348159 / jmvrees@freeler.nl

mailto:michiel@lagom.eu
mailto:m.schilders@xs4all.nl
mailto:kees@patistmakelaardij.nl
mailto:jmvrees@freeler.nl
https://twitter.com/CityZeist
mailto:marc.ruys@planet.nl
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/
mailto:db.degeer@planet.nl
mailto:jaappluijgers@gmail.com
https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
mailto:abctijm@ziggo.nl
http://www.citygolfzeist.nl
mailto:jurjanleusink@hotmail.com
mailto:m_lambeck@hotmail.com
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https://www.instagram.com/citygolfzeist/
https://twitter.com/CityZeist
https://nl-nl.facebook.com/CityGolfZeist/
https://www.linkedin.com/company/city-golf-zeist/

