
BIRDIE-SPONSORING 
 

Voor elke birdie die ik in een officieel toernooi maak steunt u mij met een bepaald bedrag. Geen birdies 

is geen geld. Elke maand houd ik u op de hoogte van activiteiten, resultaten en natuurlijk het aantal 

birdies dat ik die maand gemaakt heb. Daarnaast ontvangt u informatie over gespeelde toernooien, over 

mijn voorbereidingen en over hoe u zelf uw spel kunt verbeteren. Al met al, een hele hoop tips voor een 

jaar lang!  

 

Hoeveel birdies maak ik nou ongeveer per jaar? In 2021 maakte ik 127 birdies in officiële wedstrijden. 

Naar verwachting zal ik in 2022 ongeveer 140 birdies maken. Tenslotte heeft u ook nog de optie om een 

maximum in te stellen: alle birdies boven de € … tellen niet meer mee voor het klassement.  

 

Pakket 1: € 1,- per birdie 

- Komt uit tot ongeveer €140,- per jaar, met een max. aantal birdies gesteld op €…, alle birdies 

boven de … tellen niet meer mee voor het klassement.  

- U ontvangt een jaar lang elke maand informatie over wat ik doe, over lessen die ik op mijn pad 
geleerd heb, en een hele hoop tips over hoe u uw spel kunt verbeteren. Hiernaast helpt u mij 

bepaalde toernooien te bekostigen! 

 

Pakket 2: € 5,- per birdie:  

- Komt uit tot ongeveer €700,- per jaar, met een max. aantal birdies gesteld op € … 

- Spelen 18 holes met mij op de Eindhovensche Golf (met max. 3 personen) 

- Maandelijkse mail met mijn ervaringen en een hele hoop tips 

 

Pakket 3: € 10,- per birdie: 

- Komt uit tot ongeveer €1400,- per jaar, met een max. aantal birdies gesteld op € … 

- Spelen 18 holes met mij op de Eindhovensche Golf (met max. 7 personen) 

- Een privé training met mij en topcoach Jeroen Krietemeijer (mijn headcoach) 

- Compleet trainingsschema met de beste oefeningen voor uw spel 
- Maandelijkse mail met mijn ervaringen en een hele hoop tips 

 

Bonus: Als mogelijke bonus kunt u mij een extra bedrag sponsoren voor elk baanrecord dat ik verbreek 

en/of elk toernooi dat ik win. Zo blijft de focus volledig op het presteren!  

 

Er zijn verschillende opties mogelijk: wilt u mij helpen als groep of team? Bepaal zelf een bedrag per 

birdie! Wilt u iets er tussenin? Laat het me weten. Een tegenprestatie in overleg. 

 

Wilt u birdie-vriend worden en tegelijkertijd uw eigen spel verbeteren?  

 

De voorwaarden: 

▪ Een birdiejaar gaat in vanaf het moment dat u meedoet 

▪ De getelde birdies worden uitsluitend geslagen op: clubkampioenschappen, nationale 

wedstrijden, internationale wedstrijden. 

▪ Eagle: telt als twee birdies 

▪ Betaling achteraf per kwartaal 

 

Mail dit ingevulde formulier/onderstaande informatie naar: dane_cvetkovic@hotmail.com 

 

- Ik doe graag mee met de birdie-sponsoring. Ik kies voor pakket …, met een maximum van € ...  

- Bonus: voor elk gewonnen toernooi of baanrecord: € …  

- Naam, adresgegevens en e-mailadres 
 

mailto:dane_cvetkovic@hotmail.com

