
 

 

 

Wouwse Business Club 2019 

De Wouwse Business Club (WBC) is een netwerkclub van ondernemers in de regio West- Brabant. De 

WBC combineert het zakelijke netwerken met de ontspanning van golfen. 

Ieder WBC-lid mag steeds een introducé meenemen, waardoor er een dynamisch geheel ontstaat. 

In de maanden maart t/m november wordt er elke 3e woensdag van de maand door de leden en hun 

introducés een wedstrijd gespeeld. Wij wisselen de spelvormen met elkaar af, zodat het voor 

iedereen aantrekkelijk is om mee te spelen. Ook zijn onze golfprofessionals bij de WBC-dagen 

betrokken en zij zullen per keer een interessante invulling geven aan de ze middag. (Denk hierbij aan 

clinics, verbetering eigen spel, beat the pro, road to Bernardus ect.) Er wordt om 16.00 uur gestart 

met een 9 holes (shotgun) wedstrijd. (Dit jaar spelen wij ook 2x een 18-holes wedstrijd). Na afloop 

ontspannen borrelen, omkleden en een gezamenlijk diner. 

De WBC staat ook open voor niet-leden van Golfclub Wouwse Plantage. Deze kunnen kiezen uit 3 

verschillende lidmaatschapsvormen: Basis, Plus en Premium. 

Uiteraard blijven ook leden van Golfclub Wouwse Plantage welkom bij de Wouwse Business Club. Zij 

kunnen voor € 375,- per jaar lid worden. 

Voor meer informatie wbc@golfwouwseplantage.nl 

 

 

 

 

 

 



 

BASIS: 

 Persoonlijk lidmaatschap WBC 

 9 WBC-speeldagen per jaar (maart t/m november) 

 Ontvangst met koffie/thee en een lekkernij 

 Baan catering 

 Borrel en borrelhapje na de wedstrijd 

 1 introducee per wedstrijd 

 Gebruik van oefenfaciliteiten op de WBC-dag  

Niet inbegrepen is het diner. De kosten hiervan bedragen €42,50 p.p. inclusief wijn en koffie na. Deze 

wordt elke WBC dag apart gefactureerd of ter plaatse afgerekend. 

€ 800, = per jaar 

 

PLUS: 

 Zelfde aanbod als het Basis lidmaatschap 

 Gebruik van oefenfaciliteiten het gehele jaar. 

 €1000, = per jaar  

 

PREMIUM:  

 Zelfde aanbod als het Plus lidmaatschap. 

 Handicap registratie via Golf Wouwse Plantage 

 1-maandelijkse greenfee, rekening houdend met de GWP-speeltijden regeling. 

€1300, = per jaar 

 


