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Extra Nieuwsbrief

Beste Leden,

Vanaf heden is de voorlopige activiteitenkalender 2019 online beschikbaar via
onze website :

http://www.golfschool-gent.be/ rubriek activiteiten.
Zoals reeds gemeld in onze laatste newsletter bieden we met deze overvolle
kalender beginnende en gevorderde golfers een swingend golfseizoen aan.
Noteer alvast enkele door u gekozen activiteiten in uw kalender.

Ter info : er zijn nog een paar clubs die nog dienen te bevestigen. Deze zullen na
bevestiging zo vlug mogelijk worden aangepast op de website.

Noteer alvast een belangrijke niet te vergeten datum :

donderdag 24 januari - jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
inschrijven via i-golf

Denk ook aan de ledenrekeningen 2019 die u onlangs werden toegestuurd.
Wij willen u eraan herinneren dat voor de volwassenen met “full membership in
2018” waarvoor we de betalingen ten laatste ontvangen op 15/12/2018 er een
korting is voorzien in de vorm van een doos kwaliteitsballen (Callaway, Pinnacle,
Titleist, Bridgestone) ....of...een gratis Indoor sessie van 1 uur met een extra
gelogoteerde Golfschool gadget, af te halen in onze shop vanaf 15 februari.

Indien u wenst te beschikken over een factuur voor uw bedrijf (ledenrekening
gekoppeld aan borden, holes of publi-sponsoring pakket “clubblad, scorekaart,
website”, edm.) gelieve het secretariaat te contacteren.

Met sportieve groeten en een goed jaareinde gewenst vanwege het ganse team
van Golfschool Gent.

Ter herinnering :
Sluiting Golfschool en Golflounge in de Kerstvakantie
De Golfschool faciliteiten (incl.secretariaat) zullen gesloten zijn van zondag 23
december 2018 vanaf 18h00 tot en met dinsdag 1 januari 2019.

Van woensdag 2 januari tot en met woensdag 9 januari zullen secretariaat en alle
faciliteiten, inclusief de 9 holes, open zijn tot 17u30.

De Golflounge sluit vanaf zondag 23 december tot en met woensdag 9 januari
2019.
(de Golflounge zal nog open zijn voor een drankje van 11h00 tot 17h00 vanaf 2
januari)
Vanaf donderdag 10 januari zijn Golfschool en Golflounge open op de
gebruikelijke tijden.
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