
INSCHRIJVINGSFORMULIER GOLFEVENT  
 

Neem als lid van CIB O-Vl cat 1-2 GRATIS deel aan het Golfevent. 
Schrijf u met dit formulier in en kies uit 3 formules: de golfwedstrijd 

als golfer of niet-golfer, de golfinitiatie of BBQ! 
 

Woensdag 14 juni 2017  
Golf- en countryclub Oudenaarde, Kortrijkstraat 52, 9790 Wortegem-Petegem 

Alle prijzen zijn excl. BTW 21%  
Gelieve aan te duiden wat past. 

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van ontvangst! 
 

Opgelet: shotgunstart op domein van 200 ha! Teams, vertrek aub tijdig naar de 
hole waar u start - deze is vermeld op uw scorecard. 

 
 
 

 

Formule 1: Golfwedstrijd “Team up” + BBQ Classic 
 

GOLFER:   

Voornaam: _________________naam: _________________________________ 

Hcp: _____  Home Club: ___________________________  Federatienummer: ___________ 

 

Lid CIB O-Vl?    JA:  Cat1-2   /  Cat 9          NEE 

OPTIE: EXECUTIVE START 13u00:  JA   NEE 

NIET-GOLFER:  

Voornaam: _________________________ Naam: _________________________________ 

Niet-Golfer Lid CIB O-Vl?    JA:  Cat 1-2   /  Cat 9           NEE 

TEAM UP:  

A/ Golfer inviteert zelf niet-golfer:  JA   NEE 

Voornaam: _________________naam: _________________________________ 

en verklaart op eer dat dit geen (ex)golfer of minigolfer is! 

Niet-Golfer Lid CIB O-Vl?     JA: Cat1-2   /  Cat 9 NEE 

B/ Golfer vraagt CIB O-Vl om team up met niet-golfer: JA  NEE 

C/ Niet-golfer Vraagt CIB O-Vl om team up met golfer JA NEE 

Indien geen team up mogelijk wenst initiatie te volgen JA NEE 

Indien geen team up mogelijk wenst enkel BBQ  JA NEE 



 

 

Uw bijdrage pp - golfer of niet-golfer: 

Lid CIB O-Vl cat. 1 of 2:  gratis   /   cat. 9  of partner van lid: € 50      

Niet-leden CIB O-Vl: € 65 

 

 
OPTIE: EXECUTIVE CLUB:  
 

Nodig na de wedstrijd gasten uit voor de open bar en receptie, gevolgd door een 
BBQ “Luxe” gezeten aan uw private netwerktafel in de Spiegelzaal of Gobelinzaal.  
 
Tafel van min. 6 personen. Ik wens een private tafel voor              personen geef hun namen ten 
laatste 7 dagen voor het Golfevent dmv bijgevoegd formulier door.   
 

Uw bijdrage pp:  

 
 Deelnemers golfwedstrijd of -initiatie, leden feXpro of CIB O-VL Cat 1-2 = 
 prijs formule 1-2-3 + € 60 suppl.  Extra genodigden aan uw tafel: € 125   

  

 
 

 

Formule 2: Golfinitiatie + BBQ Classic 
 

 
 
Voornaam: ___________________   Naam: ___________________________  

 

Uw bijdrage pp: 
 
Lid CIB O-Vl cat. 1 of 2: gratis      /      cat 9 of partner van lid:  € 50     

Niet-leden CIB O-Vl: € 65 
 

OPTIE: EXECUTIVE CLUB: 

Nodig na de initiatie gasten uit voor de open bar en receptie, gevolgd door een 
BBQ “Luxe” gezeten aan uw private netwerktafel in de Spiegelzaal of Gobelinzaal.  
 
Tafel van min. 6 personen. Ik wens een tafel voor _____ personen en geef hun namen ten 

laatste 7 dagen voor het Golfevent dmv bijgevoegd formulier door. 

Uw bijdrage pp:  

Deelnemer golfwedstrijd of -initiatie, leden feXpro of CIB O-Vl Cat1-2 =  

prijs formule 1-2-3 +  € 60 suppl. Extra genodigden aan uw tafel: € 125   

 



 

Formule 3: BBQ Classic 

 

Voornaam: ___________________ Naam: ___________________________ Tarief: ________ 

 

Uw bijdrage pp:  

 

Lid CIB O-Vl cat. 1 of 2: gratis     /      cat 9 of partner van lid CIB Ovl: € 50 

Niet-leden CIB O-Vl: € 65 

 

OPTIE: EXECUTIVE CLUB:  

Nodig uw gasten uit voor de receptie en BBQ “Luxe” aan uw private netwerktafel in de 

Spiegelzaal of Gobelinzaal.  

Tafel van min. 6 personen. Ik wens een tafel voor           personen en geef hun namen ten 

laatste 7 dagen voor het Golfevent dmv bijgevoegd formulier door.  

Uw bijdrage pp:  

Deelnemer golfwedstrijd of -initiatie, leden CIB O-Vl Cat 1-2 =  

prijs formule 1-2-3 +  € 60 suppl. Extra genodigden aan uw tafel: € 125     

 

 
 

 
 

Deze uitnodiging is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar 
Dress code golfcourse: 

http://www.golfoudenaarde.be/uploads/pdfs/Local_Rules/dress_code_2015.pdf    
 

Dress code receptie & BBQ = smart casual 
 

 INSCHRIJVEN VOOR 9 JUNI AUB /  
 

Mail dit formulier ingevuld naar cib@cibovl.be  

http://www.golfoudenaarde.be/uploads/pdfs/Local_Rules/dress_code_2015.pdf
mailto:cib@cibovl.be

