
Golf van Solidariteit

Dit evenement  wordt mede ingericht door  
Rinkven Golfclub, St. Jobsteenweg 120 te 
2970 Schilde, die haar terreinen  
belangeloos ter beschikking stelt.

Met dank aan:

www.creme-brulee.be

Golf van Solidariteit

vzw

a global voice
for women Soroptimist International

de drie Soroptimistclubs:
Antwerpen - Antwerpen Anthos - Antwerpen De Zes Rozen 

nodigen u uit op hun

Golf van Solidariteit 
een zomerse golfdag 

op de prachtige Rinkven Golfclub 
St. Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde 

op maandag 1 juli 2013

ten voordele van vzw Moeders voor Moeders, een niet gesubsidieerde organisatie 
die directe materiële hulp biedt aan moeders met jonge kinderen in �nanciële nood. 

Jaarlijks doen ruim 1000 gezinnen beroep op Moeders voor Moeders. 
Zij komen bij deze organisatie terecht na verwijzing door erkende diensten.

Onze sponsors  ontvangen u met ko�e, ko�ekoeken, drankjes en gadgets.
Een uitgebreid zomers bu�et omkadert deze spetterende dag.

Verdere informatie op www.soroptimist.be - doorklikken naar hogervermelde clubs.
Inschrijvingen: leden van de gol�ederatie schrijven zich in via i-Golf.

Voor de gol�nitiatie en de wandeling: inschrijving via annie.felix@skynet.be. 
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- Wedstrijd 18 holes STB vanaf 9.00 tot 13.00u 
- Wedstrijd 9 holes STB vanaf 13.30 tot 14.30u
- Gol�nitiatie met putting wedstrijd vanaf 14.00u
- Groene wandeling vanaf 14.00u



Golf van Solidariteit

formule uurblok leden
Rinkven

anderen totaal

18 holes 9.00 -10.00 80,00€ 95,00€
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

9 holes 13.30-14.30 60,00€ 75,00€

Wandeling vanaf 14.00 40,00€
Golfinitiatie 
+ putting-
wedstrijd

vanaf 14.00 volw. kids 9-14j.
80,00€ 30,00€

Niet-speler - enkel buffet 40,00€
Uit sympathie 25,00€

Naam en voornaam ..............................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tel./e-mail ................................................................................................................
Home Club ...............................................................................................................
Federatienummer .................................................................................................

Leden van de Golffederatie schrijven zich in via i-Golf en/of 
annie.felix@skynet.be. 
Verzekering voor alle deelnemers inbegrepen  
Te storten vóór 21 juni 2013 op rekening ING 363-0706697-92 of 
IBAN BE12  3630 7066 9792  op naam van ‘Golf van Solidariteit - SIB 
Antwerpen’.
Ontvangst betaling geldt als definitieve inschrijving. 
Dresscode prijsuitreiking: dames smart casual - heren das of (eigen) 
jasje verplicht. Golfkledij en golfschoenen zijn niet toegelaten.

moeders
moedersvoor

vzw

SOROPTIMIST INTERNATIONAL wil bijdragen 
tot de verbetering van de status en de  
levensstandaard van vrouwen en meisjes 
door hen toegang te verschaffen tot meer 
opleiding, economische onafhankelijkheid  
en slagkracht.

MOEDERS VOOR MOEDERS
is een niet gesubsidieerde organisatie die  
directe materiële hulp biedt aan moeders 
met jonge kinderen in financiële nood; niet
alleen goederen en diensten voor baby’s en 
jongeren maar ook voeding en verzorgings-
producten voor de familie.  
Jaarlijks doen ruim 1000 gezinnen beroep op  
Moeders voor Moeders. Zij komen bij deze  
organisatie terecht na verwijzing door  
erkende diensten.

Kies uw formule - Buffet inclusief


