
Spandersbosch
Business Club

Ondernemersnetwerk

De Spandersbosch Business Club is een inspirerend netwerk, 
op een steenworp afstand van het Mediapark, dat golfpark 
Spandersbosch als thuisbasis heeft.



In dit ondernemersnetwerk mikken 
we op persoonlijke verrijking en het 
elkaar stimuleren als ondernemer.  
 
Bewust kiezen we voor spelvormen 
die ruimte bieden aan het elkaar beter 
leren kennen en speels refereren aan 
het zakendoen.
 
Naast inhoudelijke voordelen biedt 
het lidmaatschap van Spandersbosch 
Business Club ook een aantal 
praktische voordelen.  
 
Zo zijn de kosten fiscaal aftrekbaar 
omdat het lidmaatschap primair een 
zakelijk doel dient.

Spandersbosch
Business Club

Onze doelstellingen

Events

• fun (beweging, plezier)
• kennisdeling (leren van elkaar)
• andere –leuke – mensen 

ontmoeten en ideeën opdoen 
voor new business.

In 2023 staan de volgende 
business events gepland: 

• 14 april (vanaf 15u00)  

Opening seizoen
• 12 mei (vanaf 16u00)

• 9 juni (vanaf 16u00)

• 14 juli (vanaf 16u00)

• 15 september (vanaf 12u00) 
MediaCity Golf Open  

• 13 oktober (vanaf 15u00)  
Herfstwedstrijd  

• 10 november (vanaf 15u00) 
Afsluiting seizoen

Golf & business gaan 
prima samen

https://golfparkspandersbosch.nl/business/



| Ontspannen

| Ondernemen

| Ontmoeten

https://golfparkspandersbosch.nl/business/

Lees meer over onze  
Business Club en de 
voordelen

Manieren om je aan te sluiten
Bedrijfslidmaatschap

 j Deelname aan 
business events

 j Deelname aan 
activiteiten 
Spandersbosch 
Academy

 j Eenmalig 
Introducé 
meenemen naar 
business event

 j Maandelijkse 
facturatie 
horecakosten

 j 2 greenfees voor 
relaties

 j Fiscaal aftrekbaar

Zelfde voordelen als 
een “Bedrijfslid” + 

 j 20 x 9 holes 
greenfee voor 
medewerkers of 
relaties

 j Greenfees een 
kalenderjaar 
geldig

 j Mogelijkheid 
om een eigen 
golfevent te 
organiseren 

Zelfde voordelen als 
een “Associé” + 

 j Onbeperkt 
speelrecht op 
beide banen

 j Eerder starttijden 
boeken

 j Dichtzetten van 
flights

 j 6 greenfees voor 
relaties

PartnerAssocié Bedrijfslid

€ 750,- excl. BTW € 1500,- excl. BTW € 2500,- excl. BTW

https://golfparkspandersbosch.nl/business/



Sportpark Crailoo 26, 1222 AA Hilversum • info@golfparkspandersbosch.nl

Aanmeldingsformulier Bedrijfslidmaatschap Golfvereniging Spandersbosch 2023

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en Plaats :

Telefoon:

Datum: Handtekening:

E-mail adres:

Contactpersoon:

Geboortedatum:

bij:

ja  /  nee  *)

Lid van andere golfvereniging:  ja / nee:

NGF nummer:

Wordt Golfvereniging Spandersbosch 
uw homecourse?:

U hebt de keuze uit drie soorten bedrijfslidmaatschap, zoals beschreven in de bijlage bij dit formulier.

Deelname aan de events van de Business Club geldt voor zowel Partners, Bedrijfsleden en Associés.

*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij u voor 1 november 2023 schriftelijk uw
lidmaatschap opzegt. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar wordt aangegaan, 
wordt een evenredige korting toegepast.

Bent u in het bezit van een EGA-handicap of NGF clubhandicap?   ja / nee *)   Handicap:

Graag word ik Partner van Business Club Spandersbosch (indien meer dan 1 persoon,  
graag andere namen ook doorgeven.

Graag word ik Bedrijfslid tot en met 31 december 2023.

Graag word ik Associé tot en met 31 december 2023.

Stuur het ingevulde en ondertekende 
aanmeldingsformulier naar:


