
 

B2B-netwerk Damme Golf 2023  
 

Doel van het netwerk 

Ondernemen is een passie. Een onweerstaanbare drang om iedere dag 

beter te doen. En bij ondernemen hoort vanzelfsprekend netwerken.  

Op een informele manier creëren we via het B2B-netwerk van Damme 

Golf & Country Club business development en klantenbinding. Golf en 

ondernemen is de perfecte match. 

 

Inhoud van een lidmaatschap 

We bieden 6 sterke netwerkmomenten aan waarbij golf & ondernemen 

gecombineerd worden. Meer dan 30 leden en tientallen genodigden per editie 

zorgen voor een niet te evenaren dynamiek.  

Als B2B-lid krijgt u visibiliteit op verschillende plaatsen in Damme Golf 

Club. Gedurende het ganse jaar maar natuurlijk ook op de netwerk dag zelf. 

Daarnaast komt u en uw onderneming ruim aan bod in ons ledenblad ‘Damme 

Times’. 

De dag wordt altijd afgesloten met een prijsuitreiking, receptie en een 

verzorgd diner. U als lid & uw genodigden kunnen altijd terugblikken op een 

waardevolle netwerkdag. 

 

Programma 2023 

Vanaf april tem oktober komen we altijd de derde woensdag van de 

maand samen, met uitzondering van de maand juli.  

• Woensdag 19 april (9 holes – President’s Nine) 

• Woensdag 17 mei (9 holes – President’s Nine) 

• Woensdag 21 juni (18 holes – Championship Course) 

• Woensdag 16 augustus (9 holes – President’s Nine) 

• Woensdag 20 september (18 holes – Championship Course) 

• Woensdag 18 oktober (9 holes – President’s Nine) 

 



 

 

 

Prijzen lidmaatschap  

B2B-lidmaatschap leden Damme Golf  € 1.075 

B2B-lidmaatschap Brons-leden Damme Golf  € 1.390 

B2B-lidmaatschap niet-leden Damme Golf  € 1.565 

Prijzen ex. btw 

Prijzen genodigden 

Ontvangst + receptie + diner   € 95 

Initiatie      € 40 

Greenfee 9 holes     € 40 (ipv € 55) 

Greenfee 18 holes     € 70 (ipv € 100) 

Greenfee Compact     € 30 (ipv € 40) 

Prijzen ex. btw 

Contact 

Contacteer ons voor meer informatie 

Alexander Hautekiet 

Damme Golf & Country Club 

050 35 35 72 

alexander@groupterwyndt.be  
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