
Communiceer uw boodschap bij de juiste doelgroep op de golfbaan
S P O N S O R  W O R D E N ?



GC Zeegersloot is een golfclub in Alphen aan de Rijn. Met bijna 1.200 leden is onze club één 
van de grootste verenigingen in de regio. Onze accommodatie ligt in het prachtige natuurge-
bied Zegersloot en dankt daaraan haar naam. De club is opgericht in 1984 en beschikt over een  
golfaccommodatie met 27 holes, verdeeld over drie lussen en een modern, uitgebreid gefaciliteerd 
oefencentrum. In het clubhuis treft u het gezellige bar-restaurant van Mangerie De Zeeger, waar 
iedereen van harte welkom is. 

Aandacht voor omgeving en natuur
Golfclub Zeegersloot is onderscheiden met het 
GEO-certificaat; dé internationale erkenning 
voor duurzaam en verantwoord milieubeleid. 
De club neemt daarmee haar verantwoordelijk-
heid in de zorg voor de prachtige natuur waar 
wij elke dag opnieuw, met zoveel mensen elke 
dag mogen recreëren. Onze slogan is dan ook; 
‘Natuurlijk Golf voor iedereen’. 

Golfsport is voor iedereen
Om dit mogelijk te maken dragen de leden en 
de gasten bij in de kosten door middel van hun 
jaarlijkse contributies of Greenfees voor het 
spelen op onze golfbaan. De vereniging heeft  
de ambitie om de Golfsport voor iedereen  
toegankelijk te maken. De Golfsport maakt  
een transitie door van oorspronkelijk een eli-
taire sport naar een sport die voor iedereen 
mogelijk moet zijn om te kunnen beoefenen. 
Het voordeel van de Golfsport is dat men dit  
tot op hoge leeftijd kan blijven doen. 
Er is nog een weg te gaan voor de clubs om 
deze transitie te realiseren maar Golfclub 
Zeegersloot wil zich daar de komende jaren 
voor inspannen. Met meer dan 200 vrijwilligers 
dragen veel leden hieraan al hun steentje bij. 

Om de toegankelijkheid voor (nieuwe) leden 
te waarborgen proberen we onder andere de 
contributies op een aanvaardbaar niveau te 
houden. Tevens zijn er nieuwe lidmaatschap-
pen geïntroduceerd waarmee iedereen op 
zijn of haar eigen wijze mee kan doen in onze 
vereniging. 

Adverteer uw boodschap bij de juiste 
doelgroep
Met bijna 1.200 leden is het netwerk van  
Golfclub Zeegersloot zeer interessant voor 
alle winkels en bedrijven die met deze  
doelgroep willen communiceren. Al vanaf  
€ 500 per jaar zijn er mogelijkheden voor        
iedereen om een boodschap te communiceren 
met onze leden en gasten. Hierna vindt u 
informatie over de mogelijkheden even-
als facts & figures die u meer inzicht geven  
in ons netwerk. Wij helpen u graag om te  
bepalen wat voor u het beste kan werken.  
Het is ook ons streven ervoor te zorgen dat uw 
investering brengt wat u ervan verwacht. Wij 
komen graag bij u langs voor een afspraak om 
met u te bespreken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 



Adverteren bij Golfclub Zeegersloot
U kunt op twee manieren adverteren bij  
onze leden en gasten. Op de website is  
de mogelijkheid voor een bannerpositie in 
onze carrousel met een link naar ons Spon-
sorportaal. In dit portaal kunt u geheel naar 
eigen wensen en inzichten uw reclamebood-
schappen kwijt onder onze leden en gasten. 
U kunt uw ruimte hiervoor heel eenvoudig 
zelf beheren vanuit uw eigen computer en  
wij zorgen voor de rest.

Daarnaast kunt u kiezen voor advertentie-
ruimte op de 3 schermen in ons clubhuis 
of op de website. In ‘loops’ van 10 
minuten is voor elke adverteerder ruimte 
beschikbaar in tijdvakken van 15 
seconden. Uw boodschap verschijnt dan 
minimaal 6 keer per uur. De schermen draaien 
7 dagen per week van 8.00 uur tot 23.00 uur.

Sponsortarieven

SOORT KENMERKEN TARIEVEN

ADVERTENTIE  

PAKKET 

WELKOM

ADVERTENTIE  

PAKKET 

COMPLEET

SPONSOR- 

PAKKET 

PAR

SPONSOR-

PAKKET 

BIRDIE

SPONSOR- 

PAKKET 

EAGLE

Logo banner Website Bedrijfspagina € 500,00 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logo banner Website Bedrijfspagina actief € 600,00

Advertentiebanner website Homepage € 700,00 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Advertentie 3 schermen Clubhuis € 700,00 ✔ ✔ ✔

Video TV schermen 30 seconden € 1.400,00

Boarding Hole Dames en heren € 1.000,00

Boarding Tee-box Dames of heren € 700,00 ✔ ✔ ✔

Boarding Driving Range Dubbelzijdig € 750,00

Businesslidmaatschap Op naam € 1.325,00 ✔

Businesslidmaatschap Wildcard € 2.250,00

Optie relatie-vouchers 9 holes, per stuk € 20,00 ✔ ✔ ✔ ✔

€ 1.200,00 € 1.900,00 € 1.900,00 € 2.600,00 € 3.925,00

€ 1.000,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 2.200,00 € 3.425,00

VOORDEEL € 200,00 € 300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00

Tarieven excl. BTW en Productiekosten



Facts & Figures Golfclub Zeegersloot

1.200 
LEDEN

9.000 
GASTSPELERS

40 CLINICS 
JONG EN OUD

>40.000
WEBSITE

BEZOEKERS
PER JAAR

COMPETITIE TEAMS 
UIT HEEL NEDERLAND

64

80.000
BEZOEKEN PER JAAR

GROEPEN TE GAST

PER JAAR

>50

300 OFFICIËLE
WEDSTRIJDEN

DRINKEN

130.000
DRANKJES

ETEN MEER DAN

20.000
MAALTIJDEN

LOPEN

65.000
RONDES

SLAAN MEER DAN

1.000.000
BALLEN OP DE  
DRIVING RANGE

Golfclub Zeegersloot
Kromme Aarweg 5
2403 NB Alphen aan den Rijn
0172 – 58 43 94
info@zeegersloot.nl
www.zeegersloot.nl


