
HOLESPONSORING



• Sinds 2012 vlak aan de kust

• 84 hectare prachtige natuur

• 18 holes Championshipcourse Langeleed

• 9 holes Hazebeekcourse

• Driving Range 

• Putting & Chipping green

• Clubhuis met bar & brasserie

• Ruimte voor feesten en events, 
vergaderingen en incentives

• 1.400 abonnees

• 10.000 greenfee-spelers per jaar



EEN GOED RAPPORT!





Komt uw logo hier (afslag hole) ?



Wij zorgen er voor dat als holesponsor uw bedrijf mooi in de kijker wordt gezet door 
logovermelding & visibiliteit

- Op het welkomstbord aan de parking

- Aan de teebox (afslagzone hole)

Komt uw logo hier?



logovermelding & visibiliteit

- in de inkomhal van het clubhuis



logovermelding & visibiliteit

- op de scorekaarten



logovermelding & visibiliteit

• op SOCIAL MEDIA

“dankbaar op donderdag”



logovermelding & visibiliteit

- op de website www.koksijdegolfterhille.be

CHECK IT OUT ON:

https://www.koksijdegolfterhille.be/club/sponsors

https://www.koksijdegolfterhille.be/courses/langeleedcourse

Komt uw logo hier? 

https://www.koksijdegolfterhille.be/club/sponsors
https://www.koksijdegolfterhille.be/courses/langeleedcourse


logovermelding & visibiliteit

- via een advertentie in onze golfsaver

- Handig boekje in zakformaat A6 waarin elke hole met een tekening wordt toegelicht.

- Golfers gebruiken dit als leidraad tijdens hun golfronde om inzicht te krijgen in de opbouw van de hole 
(o.a. waar ligt er een vijver? Is er een bunker = zandpartij?) 

- Verdeling: meer dan 2.000 stuks / jaar



Naast deze uitgebreide logovermelding & visibiliteit bieden wij bijkomend:

- 25 greenfees (door golfers te gebruiken voor een gratis golfronde 18 holes – mits een federatiekaart en hcp 35)           

of 1 volwaardig abonnement Langeleedcourse (excl. federatiebijdrage)

- 1 x per jaar gebruik van de clubhuisaccommodatie (David Petrie-zaal) voor een meeting of 
bijeenkomst (excl. catering)

- extra exposure van uw product / dienst naargelang de opportuniteiten

- uitnodiging voor officiële recepties en het jaarlijkse sponsordiner



Voor dit holesponsorpakket betaalt u jaarlijks 3.000 EUR excl. BTW

Hiermee maakt u deel uit van een schitterend & ambitieus golfproject in volle ontplooiing

Wij staan ter uwer beschikking voor bijkomende toelichting & bespreking:

Minke Devroye – minke.devroye@koksijde.be – 058 53 27 10

Jan Deramoudt – jan.deramoudt@koksijde.be – 058 53 34 10


