9 juni 2019

3E ALFRED GOLF CHARITY CUP

Elk tweede jaar wordt er in Duitsland een charity golftoernooi georganiseerd door de Herman
van Veen Stiftung.
Met het Duitse charity golftoernooi als voorbeeld hebben we als Stichting Herman van Veen
Arts Center Fonds in 2015 de start gemaakt met een Nederlandse versie, de Alfred J. Kwak
Charity Cup. Een golftoernooi met aansluitend een muzikale borrel en BBQ op het landgoed van
het Herman van Veen Arts Center, De Paltz in Soest.

De 1e Alfred Charity Cup had als hoofddoel geld in te zamelen om de kinderen die gehuisvest
zijn in het asielzoekerscentrum Soest / Zeist een onvergetelijke doe-dag te bezorgen op het
unieke Landgoed De Paltz.
Op 18 juni 2017 werd de 2e Alfred Charity Cup georganiseerd. Met de opbrengst organiseerde
en organiseren we op het Herman van Veen Arts Center wederom een paar onvergetelijke dagen
voor kinderen. Niet alleen voor kinderen van vluchtelingen maar voor al die kinderen die een
extra verzetje kunnen gebruiken. Met de opbrengst van de derde editie van het toernooi streven
we hetzelfde na.

Alfred Charity Cup

PROGRAMMA 3e ALFRED CHARITY GOLF CUP 9 JUNI 2019 * (€ 150,00 pp)

11:00 uur 		

Aanmelding wedstrijdleiding

12:00 uur 		

Start golftoernooi. Incl. lunchpakket

16:00 uur (vanaf)

Hole 19 Golfpark Soestduinen - bitterbal en drankje

16:30 uur 		

Douchen en omkleden

17:30 uur (vanaf)

Aperitief op Landgoed De Paltz / Arts Center

18:30 uur 		

Walking BBQ dinner

19:45 uur 		

Start avondprogramma in Landgoed theater “De Kapschuur”

20:00 uur 		

Prijsuitreiking 3e Alfred Golf Charity Cup 2018

20:40 uur 		
Veiling van enkele leuke items door Diederik Westerhuis
			(veilinghuis Sotheby’s)
21:00 uur 		

Kleine voorstelling ‘De Radiodagen’ *

21:30 uur 		

Einde

U kunt zich opgeven via e-mail: charity@hermanvanveenartscenter.com z.o.z.
Er zal ook een loterij plaatsvinden met enkele leuke prijzen.
Bij aanschaf van een lot kunt u, aan de hand van het lotnummer,
op onze prijzentafel gelijk zien wat u gewonnen heeft.
Een lot kost € 10,-.
Het is ook mogelijk alleen in te schrijven voor het avondprogramma, aanvang 17:30 (€ 55 pp).
Walking lunch wordt verzorgd, drankjes na het golftoernooi en tijdens diner niet inbegrepen.
* wijzigingen voorbehouden
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3e Alfred Golf Charity Cup
Ik neem graag deel aan de 3e Alfred Golf Charity Cup (€150 pp)
Inschrijfformulier
Naam: ………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………….
Postcode: ……………………………………………………..
Woonplaats: …………………………………………………..
Bedrijf: …………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………..
Mobiel nummer: ………………………………………………
Ik meld mij aan met …… personen
Naam: …………………………………………… HCP ...…..
Naam: …………………………………………… HCP ….....
Naam: …………………………………………… HCP ……..
Naam: …………………………………………… HCP ….....

[ ] Ik schrijf mij alleen in voor het avondprogramma (€ 55 pp)
U kunt zich opgeven via e-mail: charity@hermanvanveenartscenter.com
Mail ons een scan van dit formulier of stuur ons in free format de bovenstaande
gevraagde informatie in de mail.
U ontvangt een factuur na inschrijving.
Zodra het inschrijfgeld is ontvangen is de inschrijving definitief.

