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Indien u deze Nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u dat aangeven bij uw profiel in MijnBergvliet. 

 

15 juli 2019 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

• Invitatie Ladiesday. 

• Reminder “Dame vraagt heer”. 
 

Invitatie Ladiesday 
donderdag 15 augustus 

Op donderdag 15 augustus organiseren onze 
dames wederom de “Invitatie Ladiesday”. Dit 
betekent dat de vrouwelijke leden van Golfclub 
Bergvliet een (of liefst meerdere) vriendin(nen) 
mogen uitnodigen die geen lid is/zijn van onze 
vereniging, om samen een heerlijk dagje te 
genieten op Landgoed Bergvliet. 
 
Het thema van deze invitatiedag is " GLITTER & 
GLAMOUR ".  Er is een speciale prijs voor  de 
dame die het meest origineel is uitgedost.  
 
Programma: 
10:30 u Ontvangst met koffie/thee en 

wat lekkers. 
12:00 u  Shotgun start 18 holes wedstrijd 

• 2 x baancatering 
16:30 -17:00 u Bij binnenkomst: een heerlijke 

verfrissende cocktail (alcoholvrij) 
en wat hapjes. 

19:00 u 3 gangen diner incl. het fameuze 
dessertbuffet en…..  live muziek ! 

 
 
 

 
Kosten: 
1. Leden van Bergvliet betalen € 27,50 en hun 

introducés € 39,50 
2. Consumpties worden per persoon 

afgerekend door middel van consumptie-
bonnen die zijn te verkrijgen bij de receptie. 
€ 1,00 per bon of 11 bonnen voor € 10,00. 

3. Uw inschrijving is definitief zodra het 
inschrijfgeld is bijgeschreven op rekening-
nummer NL29 RABO 0152 7447 54 t.n.v. 
Golfclub Bergvliet. 

 
Inschrijven: 
Inschrijven kan t/m 7 augustus, uitsluitend via het 
inschrijfformulier dat vermeld staat op de site: 
https://www.landgoedbergvliet.nl/golfclub/nieu
ws/invitatiedag-ladiesday  
 

Reminder dame vraagt heer 
Zondag 28 juli 

Op zondag 28 juli wederom ons gezellige 
zomertoernooi. Dit jaar zijn de dames aan de 
beurt om een heer te vragen, maar dit mag niet 
de eigen partner zijn. 
 
De kosten voor deelname bedragen € 15 per 
persoon, bij binnenkomst te voldoen. De kosten 
zijn inclusief lunch (vanwege het succes van vorig 
jaar is dit geen optie maar een vast onderdeel van 
ieders deelname). Inschrijven via Mijn Bergvliet 
(e-Golf4u). 
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