
Golf van Solidariteit

Dit evenement  wordt mede ingericht door  
Rinkven Golfclub, St. Jobsteenweg 120 te 
2970 Schilde, die haar terreinen  
belangeloos ter beschikking stelt.

Met dank aan:

www.creme-brulee.be

a  global  voice
for  women

de drie Soroptimistclubs:
Antwerpen - Antwerpen Anthos - Antwerpen De Zes Rozen 

nodigen u uit op hun

 
een zomerse golfdag 

op de prachtige Rinkven Golfclub 
St. Jobsteenweg 120 te 2970 Schilde 

op maandag 4 juli 2011

ten voordele van de STICHTING MIMI, een helpende hand 
bij de verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen met kanker

Onze sponsors  ontvangen u met ko!e, ko!ekoeken, drankjes  en gadgets.
Een doorlopende wijn-bar en een uitgebreid zomers bu"et omkaderen deze spetterende dag.

Verdere informatie op www.soroptimist.be - doorklikken naar hogervermelde clubs.
Inschrijvingen: leden van de gol"ederatie schrijven zich in via I-Golf -

Voor de gol#nitiatie en de petanque wedstrijd: inschrijving via magda.sto"elen@skynet.be. 
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- Wedstrijd 18 holes STB vanaf 9.00 tot 13.00u 
- Wedstrijd 9 holes STB vanaf 13.00 tot 15.00u
- Gol#nitiatie met putting wedstrijd vanaf 13.30 u
- Petanque toernooi vanaf 14.00u



Golf van Solidariteit

Formule Uurblok Leden
Rinkven

Anderen Totaal

18 holes 9.00 -10.00 80,00! 95,00!
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

9 holes 13.00-14.00 60,00! 75,00!
14.30-15.30

Gol"nitiatie 13.30-15.00 80,00!
Petanque vanaf 14.00 60,00!

Niet- speler - enkel bu#et 40.00!
Uit sympathie 25.00!

Naam en voornaam ..............................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tel./email ..................................................................................................................
Home Club ...............................................................................................................
Federatienummer .................................................................................................

Leden van de Gol#ederatie schrijven zich in  via  I-Golf en/of 
magda.sto#elen@skynet.be 
Verzekering voor alle deelnemers inbegrepen  
Te storten vóór 15 juni 2011 op rekening ING 363-0706697-92 of 
IBAN BE12  3630 7066 9792  op naam van ‘Golf van Solidariteit - SIB 
Antwerpen’.
Ontvangst betaling geldt als de"nitieve inschrijving.   
    

SOROPTIMIST INTERNATIONAL streeft naar 
- de promotie van de rechten van de mens, 
met nadruk op het statuut van de vrouw en 
het kind,
- gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede 
door het bevorderen van goede internationa-
le  verstandhouding, begrip en vriendschap,
- actieve deelname aan de besluitvorming op 
elk maatschappelijk gebied.

STICHTING MIMI 
De Stichting Mimi wil, door bij te dragen aan 
het welzijn van kankerpatienten tijdens hun 
medische behandeling, meewerken aan de 
verbetering van de levenskwaliteit van de  
patiënten op lichamelijk, psychologisch en 
sociaal vlak, in de eerste plaats van patiën-
ten die niet over de middelen beschikken 
die nodig zijn om de beproevingen goed te 
doorstaan.


