CONCEPT

Prijsopgave 2016-2017
KOSTENOVERZICHT BASISPAKKET (excl. BTW)
Potentials:
Talents:
Top Amateurs :
Playing Professionals :

€1100,- per jaar (incl. kledingspakket)
€4300,- per jaar (incl. kledingspakket)
€3475,- per jaar (incl. kledingspakket)
€2350,- per jaar

SUBSIDIE VANUIT DE STICHTING
afhankelijk van locatie

* Deelname aan het programma kan alleen als lid van de vereniging
** Bij spelen op andere locaties komt de green fee van de desbetreffende baan voor eigen rekening.
*** Minimaal 4 deelnemers om het programma te laten starten.

Module

Coach

Prijs amateurs

Prijs professionals

Privélessen
(technisch, coursmanagement,
voorspelen en mentaal)

Eric der Kinderen
Marcella Neggers
John Boerdonk
Menno Pelk
Roel Verdonschot
Jochem Burghout

11 lesuren
€472,-

20 uur les pakket
- Eric der Kinderen
- John Boerdonk
- Roel Verdonschot
- €800,- plus een individueel overeen te komen
percentage van het prijzengeld

Coursemanagement trainingen (in
tweetallen)

Richard Kind
Floris de Vries
Judith van Hagen
Darius van Driel

3 trainingen van 3 uur (9 uur totaal) 3 trainingen van 3 uur (9 uur totaal)
€235,- p.p.
€235,- p.p.

Putt privélessen

Rob Mouwen

10 lesuren €566,-

20 lesuren voor €1132,-

Putt privélessen

Menno Pelk

10 lesuren €472,-

10 lesuren €472,-

K – vest training

Marcella Neggers

5 lesuren €208,-

5 lesuren €208,-

Fysieke groepslessen (4 -5 personen)

Martijn van Oosterhout
Steven Schilder
Tom Budding

20 trainingen van 1,5 uur (30 uur)
€355,- p.p.

n.v.t.

Fysieke trainingen individueel

Martijn van Oosterhout
Steven Schilder
Tom Budding

5 uur €235,-

20 uur €940,-

Senior advisor opinion (o.a. Tom
O’Mahoney, Jan Dorrestein,
overige guru’s in overleg)

Eric der Kinderen
John Boerdonk
Roel Verdonschot

- Kosten afhankelijk van senior
advisor
- Prijs op aanvraag

- Kosten afhankelijk van senior advisor
- Prijs op aanvraag

Toernooi coaching (professionals)

Eric der Kinderen
John Boerdonk
Roel Verdonschot

n.v.t.

- €400,- per dag
- Reis- en verblijfskosten Eric, John, Roel komen
hier bovenop
- Percentage prijzengeld zit verwerkt in privélessen

Mediatraining (professionals)

Leontine de Koning

- Laatstejaars amateurs kunnen
deze programma's ook volgen
- Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Financiële training (professionals)

Enrico van Balen

- Laatstejaars amateurs kunnen
deze programma's ook volgen
- Prijs op aanvraag

Prijs op aanvraag

Mentale training

Mitchel Kevenaars

- Kennismakingsgesprek €25,- Startpakket €375,- Overige pakketten prijs op
aanvraag

- Kennismakingsgesprek €25,- Startpakket €375,- Overige pakketten prijs op aanvraag

Coursemanagement en toernooi
voorbereiding (alleen voor top
amateurs)

Anne van Dam

Prijs op aanvraag

n.v.t.

* Bovenstaande pakketten/kortingen zijn alleen mogelijk als de speler het totale programma volgt.
** Alle prijzen zijn excl. BTW

