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Beste bedrijfsleden en kandidaat bedrijfsleden,

Het golfseizoen 2019 loopt ten einde. Maar geen nood, het Millennium Business Club Team kijkt 
reeds vooruit naar 2020!

Eddy Evens wordt in 2020 de nieuwe Business Club Captain. Eddy is één van de eerste leden van 
Millennium Golf en kent de Club dus als geen ander.

Eddy neemt de fakkel over van Bart Celen, die uiteraard algemeen Captain van Millennium Golf blijft. 
Wij danken Bart voor zijn inzet voor de Business Club en wensen hem veel golfplezier toe als “ge-
woon” business lid.

Wij hebben daarenboven goed nieuws: het Millennium Business pakket werd geüniformiseerd en  
stevig uitgebreid:  Zo is uw persoonlijke deelname aan elk van de zeven zomer-business events vanaf 
nu inbegrepen (brunch – deelname wedstrijd – free bar en diner). Bovendien kan u vanaf volgend 
seizoen op elk business event tot 3 gasten gratis uitnodigen voor deelname aan de wedstrijd (cate-
ring niet inbegrepen). Per pakket krijgt u ook 1 exclusieve Millennium Business Club polo. Hiernaast  
vindt u het volledig overzicht van alle voordelen van het Millennium Business Membership.

De prijs voor het Business pakket werd geïndexeerd en  bedraagt € 2.850,- (+ BTW) inclusief speel-
recht voor één persoon. 

Het pakket kan op maat aangevuld worden met verschillende opties:

 • Bijkomende speelrechten en kosten verbonden aan het lidmaatschap;
 • Voorafbetaalde cateringvouchers;
 • Greenfeevouchers aan voordeeltarief;
 • Dag- en holesponsoring van een business event;
	 •	Deelnames	golfinitiaties;	
 • …

Om uw totaalpakket samen te stellen zal u binnenkort gecontacteerd worden door Carinne Doucet, 
onze business club coördinator.

De vooropgestelde datums voor de Millennium Business Club events 2020 (in principe elke 3e vrij-
dag van de maand) zijn: winter business - 9 holes : 24 januari (4e vrijdag) - 21 februari - 20 maart en 
zomer business: 17 april - 15 mei - 19 juni - 17 juli - 21 augustus - 18 september en 16 oktober 2020.

Wij kijken er alvast naar uit u in 2020 terug te verwelkomen op één van onze vele Business Club 
Events.

“Véél golfplezier en een goede business in 2020”

Het Business Club Comité  Het Management  Eddy Evens, Business Club Captain



MILLENNIUM BUSINESS PARTNERSHIP 2020

Business partnership, prijs € 2850,-:

 • Inclusief speelrecht voor 1 persoon (1 jaar Full Membership);
 •  uitbreiding mogelijk met bijkomende speelrechten en opties (zie onder);
 • 1 gratis all-in deelname voor het bedrijfslid (of voor een andere speelrechthouder binnen  
     hetzelfde pakket) op elk van de 7 business events tijdens het zomerseizoen (incl. brunch,  
    deelname wedstrijd, free bar, diner);
	 •	3	gratis	greenfees	(1	flight)	voor	uw	gasten	op	elk	van	de	business	events	(winter	en	zomer),		
     excl. catering (brunch, free bar, diner: extra bijdrage € 70,- pp);
 • mogelijkheid tot het uitnodigen gasten op de golf-initiatie of bijkomende golfers per event  
    (extra bijdrage € 30,- pp exclusief catering);
 • een exclusieve Business Club polo per MBC pakket-houder (1 speelgerechtigde);
 • gratis gebruik, mits reservatie, van vergaderzaal of business lounge, excl. catering;
 • visibiliteit: 
  o bedrijfsnaam in de inkomhal op onze “Business Club Wall“ inclusief mogelijkheid   
      plaatsen visitekaartjes of andere berichten 
  o bedrijfslogo of naam aanwezig op onze verplaatsbare Business wand
  o logo op de Millennium Golf website
  o een pagina in de Millennium Business Club directory.
 • exclusieve mogelijkheid tot het organiseren van een privé-evenement aan de laagste aange- 
             boden tarieven;
 • 1 globale facturatie “Publiciteit” voor Business lidmaatschap, speelrechten & opties.

Business partnership voor niet-leden, prijs € 1550,-:
Dit pakket bevat hetzelfde aanbod als het Basis Business partnership maar is exclusief speelrecht en 
andere faciliteiten op de club

Uw pakket kan aangevuld worden met verschillende opties, oa:
 o voorafbetaalde catering vouchers, geldig tijdens de MBC - events, prijs € 70,- / stuk;
 o pakket van 10 greenfee vouchers per MBC - pakket (geldig op weekdagen, tot einde van   
     het jaar), prijs € 300,-/pakket;
 o holesponsoring op Millennium Golf, prijs € 500,- / jaar;
 o dagsponsoring van een MBC – event, prijs € 500,- (keuze: op factuur / in natura);
 o co-sponsoring van een MBC – event, prijs € 250,- (keuze: op factuur / in natura);
 o extra polo’s, prijs € 75,- / stuk
 o privéparking (op basis van beschikbaarheid)

Specifiek voor beginnende golfers:
Voor (nog) niet golfende MBC-leden start het speelrecht met een volledige golfopleiding bestaande 
uit: een Learn2Golfpakket, vrije toegang tot alle oefenfaciliteiten en de compact course. Van zodra 
de beginner zijn GVB/hcp 45 behaalt, geldt volledig speelrecht.

NIEUW: MULTIPLAYER CORPORATE MEMBERSHIP
De ideale formule voor kleine, middelgrote of grote bedrijven met meerdere golfspelers op Millenni-
um Golf. Hier wordt een vast basisbedrag gecombineerd met een zeer aantrekkelijk lidgeld voor elke 
golfer van uw bedrijf. Kortingen op lidgeld mogelijk van 10 tot 70%!

* Vermelde prijzen zijn exclusief BTW



MILLENNIUM GOLF BUSINESS CLUB
Donckstraat 30

3583 Paal-Beringen
secretariaat@millenniumgolf.be

+ 32 13/61.89.50

Voorzitter: Eddy Evens
Coördinatie: Carinne Doucet
c.doucet@millenniumgolf.be

De kracht van Millennium Business Club
* De Millennium Business Club staat voor toffe mensen die met hun onderneming naar the next level 
willen.
* MBC is inmiddels een netwerk geworden van Millennium vrienden die met elkaar beschikken over 
ongelofelijk veel kennis en ervaring binnen de meest uiteenlopende branches.

Doel van Millennium Business Club
* Doel van onze maandelijkse georganiseerde bedrijfsdagen is dan ook om open en eerlijk te zijn over 
onze zakelijk doelen en valkuilen. En elkaar te helpen waar mogelijk met behulp van het delen van 
kennis, netwerk en samenwerkingen. Hoe leuk zou dat zijn?
* Ondernemen vanuit het hart maar met behoud van zakelijk denken en doen.
* MBC staat dan ook voor positieve vibes, ambitie, support en Millennium Golf Club als gezamenlijk 
liefde!
De “Millennium Business Club” organiseert een maandelijks businessevent. Op dit netwerkevent ontmoeten 
onze business leden en hun gasten elkaar in een ongedwongen sfeer in een prachtige golfsetting. 


