
Beste sponsor,

Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseert Ronde Tafel Gent 68 zijn golftornooi: de ‘Round Table Masters’. De 2016 editie gaat door op vrijdag 
26 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 & Country Club Oudenaarde worden de spelers de hele dag op en naast de greens in de wat-
ten gelegd. Het tornooi eindigt met een uitgebreide receptie met ‘food & drinks’ en prijsuitreiking op het terras van de Golfclub Oudenaarde.
 
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 ons goed doel een hart 
onder de riem steken!

Dit jaar kan u kiezen uit de volgende pakketten:

PAR (€300)

BIRDIE (€600)

EAGLE (€1000)

•	 Publiciteitsbord	met	logo/bedrijfsnaam	(121/70 cm) op 1 van 
 de holes. 
•	 Er	wordt	een	halve	pagina	ter	beschikking	gesteld	voor	reclame	 

in het resultaten- en fotoboekje dat alle sponsors en golfers  
zullen ontvangen. 

•	 U	krijgt	de	mogelijkheid	om	1	dag	vrij	over	het	Rabot	te	be-
schikken (ter waarde van € 350, excl. kosten nutsvoorzienin-
gen & verwarming)

•	 Publiciteitsbord	met	logo/bedrijfsnaam (121/70 cm) op 1 van 
 de holes. 
•	 Er	wordt	een	volledige	pagina	ter	beschikking	gesteld	voor		

reclame in het resultaten- en fotoboekje dat alle sponsors en  
golfers zullen ontvangen.

•	 2	flights	all-in (ter waarde van 250€)
•	 U	 krijgt	 de	 mogelijkheid	 om	 1	 dag	 vrij	 over	 het	 Rabot	 te	 

beschikken (ter waarde van€ 350, excl. kosten nutsvoorzie-
ningen & verwarming)

•	 Publiciteitsbord	met	logo/bedrijfsnaam	(121/70 cm) op 1 van 
 de holes. 
•	 Er	worden	2	volle	pagina’s	ter	beschikking	gesteld	voor	reclame	 

in het resultaten- en fotoboekje dat alle sponsors en golfers  
zullen ontvangen. 

•	 4	flights	all-in	(ter waarde van 500€)
•	 U	 krijgt	 de	 mogelijkheid	 om	 1	 dag	 vrij	 over	 het	 Rabot	 te	 

beschikken (ter waarde van € 350, excl. kosten nutsvoorzie-
ningen & verwarming)

HOLE-IN-ONE (€2500)

•	 Publiciteitsbord	met	logo/bedrijfsnaam	(121/70 cm) op 1 van  
de holes en alle golfmedewerkers zullen polo’s met jullie  
logo/bedrijfsnaam	dragen	tijdens	het	evenement

•	De	cover	wordt	 ter	beschikking	gesteld	voor	 reclame	 in	het	 
resultaten- en fotoboekje dat alle sponsors en golfers zullen  
ontvangen. 

•	 8	flights	all-in (ter waarde van 1.000€)
•	 U	 krijgt	 de	 mogelijkheid	 om	 1	 dag	 vrij	 over	 het	 Rabot	 te	 

beschikken (ter waarde van  € 350, excl. kosten nutsvoorzie-
ningen & verwarming)
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* voor exclusieve, op maat gemaakte sponsorpakketten, gelieve ons te contacteren via golf@rt68.com



ROUND TABLE 
MASTERS & 

TROPHY 2014
ROUND TABLE 

MASTERS & 
TROPHY 2016

RENOVATIE RABOT

SOCIO-CULTUREEL DOELEN
project 2016

Niet alleen ver van huis, maar ook dichtbij probeert RT Gent 68 zijn steentje 

bij te dragen aan de maatschappij. Ook dit jaar zal een belangrijk deel van 

onze opbrengsten aangewend worden voor de verdere instandhouding van 

het ‘Rabot’. 

Het Rabot is een bekend monument in Gent en tevens de naam van de wijk 

waar dit monument gelegen is. Op de plaats van het gebouw bevond er zich 

vroeger een rabot in de Lieve. Doorheen de jaren is de naam overgedragen 

op de torens die dit rabot moesten verdedigen. Het Rabot (1489-1491), of 

de Drie Toorekens, is bijna het enige bouwwerk dat overgebleven is van 

de 14 kilometer lange stadsomwalling. Het is een keersluis waardoor een 

gebied van 15km2 onder water kon worden gezet om alzo vijanden op 

afstand te houden. In de middeleeuwen moest elk schip door het Rabot 

varen en kon dus gecontroleerd worden. In 1491 was de bouw van het 

Rabot rond. Het werd een versterkte sluis op de kruising van de Lieve 

met de stadsgracht. De Lieve gaf op haar beurt de verbinding met het – 

nog niet verzande – Zwin en verder met de zee. In 1860 werd een deel van het Rabot 

gesloopt om de brug te verbreden en werd de bakstenen vleugel – richting stad – afgebroken. 

In 1872 werd de rijweg verhoogd en werd dit het eindpunt van 

de Lieve binnen de stad, ondertussen had Gent andere uitwe-

gen naar de zee. Na zijn verval werd het Rabot kruitmagazijn, 

ijskelder, herberg en zelfs electriciteitskabine. Gelukkig werd 

RT68 vervolgens bezieler van een grondige renovatie, om het 

Rabot een bestemming te geven die het verdient. 

Sinds 1991 heeft RT68 het dagelijks beheer, waarbij we 

instaan voor de instandhouding in samenspraak met Stad 

Gent. Ons clubhuis is nu een aangename locatie voor verga-

deringen, diners, kleine feesten, tentoonstellingen. Te huur 

voor € 390 exclusief toeslagen voor nutsvoorzieningen en 

schoonmaak.

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


