
Beste sponsor, 
Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert Ronde Tafel Gent 68 zijn golftornooi: de ‘Round Table Masters’. De editie 2018 gaat door op woensdag 
22 augustus. Dit evenement brengt meer dan 100 golfers samen in een spannend tornooi met ploegen van 4, volgens het principe van ‘Texas 
Scramble’. In het schitterende kader van de Golf & Countryclub Oudenaarde worden de spelers de hele dag op en naast de greens in de watten 
gelegd. De prijsuitreiking volgt bij een klassevolle receptie op het terras van de countryclub, waarna we de dag eindigen met een mooi diner, in 
goed gezelschap. 

Wij bieden u als sponsor een grote visibiliteit van uw merk bij een belangrijk doelpubliek. Voor de sponsors die ook deelnemen aan het tornooi 
hebben we speciale formules, waarbij uw team kan gedragen worden door uw merk. Maar bovenal kan u als sponsor onze goede doelen een 
hart onder de riem steken!

Dit jaar kan u kiezen uit de volgende pakketten:

PAR (€ 300)

BIRDIE (€ 600)

• Uw eigen hole: publiciteitsbord met logo/bedrijfsnaam 
 (121/70 cm) aan de tee.
• Halve pagina in ons promotie drukwerk.
• Vrije beschikking van historisch monument Rabot voor 1 dag 

(www.rabot.be), twv € 390.

• Uw eigen hole: publiciteitsbord met logo/bedrijfsnaam 
 (121/70 cm) aan de tee.
• Volledige pagina in ons promotie drukwerk.
• 2 spelers, inclusief diner (twv € 220).
• Vrije beschikking van historisch monument Rabot voor 1 dag 

(www.rabot.be), twv € 390.

EAGLE (€ 1000)

• Uw eigen hole: publiciteitsbord met logo/bedrijfsnaam 
 (121/70 cm) aan de tee.
• 2 volledige pagina’s in ons promotie drukwerk.
• 1 flight van 4 spelers, inclusief diner (twv € 440).
• Vrije beschikking van historisch monument Rabot voor 1 dag 

(www.rabot.be), twv € 390.

HOLE-IN-ONE (€ 2500)

• Uw eigen hole: publiciteitsbord met logo/bedrijfsnaam 
 (121/70 cm) aan de tee.
•  Visibiliteit als hoofdsponsor doorheen het evenement.
• Cover-reclame op ons promotie drukwerk.
• 2 flights van telkens 4 spelers, inclusief diner (twv € 880).
•  Vrije beschikking van historisch monument Rabot voor 1 dag 

(www.rabot.be), twv € 390.
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Voor exclusieve, op maat gemaakte sponsorpakketten of sponsoring in natura, 
gelieve ons te contacteren via golf@rt68.com
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SOCIO-CULTURELE DOELEN 2018

Dit jaar willen we de opbrengsten van de Round Table Masters inzetten voor 
de inrichting van de ontmoetingsplaats van “De Kazematten” en voor de 
ondersteuning van “Memsaada”. 

vzw De Kazematten
Na een grondige renovatie zal deze oude schrijnwerkerij in de Kazemattenstraat 
te Gent een open huis worden; een plaats waar cultuur, jeugd en welzijn hand in 
hand gaan. Een plek waar kinderen en jongeren komen om theater te zien, om 
hun huiswerk te maken, om te creëren, om gelijkgezinden te vinden, om vragen 
te stellen, om te ontspannen en ontsnappen, om artiesten en kunstenaars te 
ontmoeten, om vrienden te maken. De Kazematten wordt een warm huis voor alle 
kinderen en jongeren, klein en al wat groter, met of zonder migratieachtergrond, 
met of zonder speciale sociale of psychische noden. Een inspirerende plek als 
katalysator tot groei. Dit gebouw zal een grondige verbouwing ondergaan.  

vzw Memsaada is een humanitaire vzw die nieuw en tweedehands 
medisch materiaal verwerft door aankoop of schenking en het verstuurt naar 
kleine hospitalen op soms moeilijk bereikbare plaatsen in de zuidoostelijke 
mijnprovincie van DR Congo. De vzw staat tevens in voor technische en praktische 
ondersteuning en opleiding bij het geleverde materiaal. Dit kleinschalig initiatief 
is uiterst efficiënt en kan met weinig middelen wonderen verrichten. 

Firma:        Contactpersoon: 

Adres:

Tel:     BTW:

e-mail: 

RT is an organisation of young achievers driven by aims and objects of community services, self development, fellowship and fostering international relations.

Handtekening:

Keuze sponsoringspakket:  o Par € 300    o Birdie € 600     o Eagle € 1000      o Hole-in-One € 2500

DEELNAMEFORMULIER - Ondertekend mailen naar: golf@rt68.com

DE KAZEMATTEN

MEMSAADA
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