VU RC Open 2007
Amsterdam, mei 2007
Beste studenten, afgestudeerden en docenten aan de Controllersopleiding van de VU,
Dit jaar zal voor de 6e achtereenvolgende maal het VU RC Open worden georganiseerd. Het VU RC Open 2007 zal
plaatsvinden op vrijdag 22 juni 2007 vanaf half twaalf ‘s ochtends op golfclub Spaarnwoude:
•
•

Golfers in het bezit van een handicap of GVB kunnen meedoen aan het toernooi op de 18-holes golfbaan.
Daarnaast zijn ook de minder ervaren en onervaren spelers van harte welkom: voor hen wordt een golfclinic georganiseerd.
De clinic start op de driving range om daarna onder begeleiding op de oefenbaan te gaan spelen. De clinic gaat alleen door
als er minimaal 10 gegadigden zijn.

In grote lijnen ziet het VU RC Open er als volgt uit:
11.30 uur:
12.15 uur:
12.30 uur:
17.00 uur:
19.00 uur:

Ontvangst op golfclub Spaarnwoude
18 holes golftoernooi
Clinic op driving range en golfbaan
Borrel en prijsuitreiking
Diner op Spaarnwoude

De kosten voor het VU RC Open zijn EUR 55 voor de 18 holes golfwedstrijd en EUR 65 voor de clinic. Hierbij zijn inbegrepen:
koffie bij ontvangst, greenfee van de baan/kosten voor de clinic, lunchpakket en borrel(hap).
Wij hopen snel, doch uiterlijk 21 mei 2007, te horen of je meedoet aan het VU RC Open 2007. Aanmelden kan via de website
www.VURCalumni.nl of via info@VURCalumni.nl
Wil je bij je aanmelding de volgende zaken vermelden:
•
•
•

In bezit van handicap (welke), GVB of geen van beiden
Keuze voor 18 holes golftoernooi (alleen in geval van handicap of GVB) of clinic
Eventuele interesse om te blijven eten

Tevens het verzoek om voor 21 mei a.s. de EUR 55 resp. EUR 65 over te maken op de bankrekening van de Alumnivereniging
(postbank 93.21.823). Nadat de betaling bij ons binnen is, gaan wij er definitief van uit dat je mee doet, dus zorg dat je op tijd
betaalt.
Wij hebben er weer zin in en hopen op een goede opkomst 22 juni! Mochten jullie nog vragen en/of suggesties hebben, dan
kunnen jullie een e-mail sturen info@VURCalumni.nl of telefonisch contact opnemen met ondergetekenden. Begin juni zullen wij
degenen die deelnemen aan het VU RC Open een update geven van het aantal deelnemers en de laatste details van de dag
(routebeschrijving e.d.) doorgeven.
Hartelijke groet en hopelijk tot de 22e!
Marloes Horsthuis
Bart de Vries
Ralf Strikers

06-2664 2352
06-2372 5253
06-5390 9680

Rob Lanen
Gerrit Orthofer

Voor het komende jaar staan de onderstaande alumniactiviteiten op het programma.
Activiteitenkalender 2007/2008
RC Open Golftoernooi, te Spaarnwoude
Borrellezing, De Industrieele Groote Club te Amsterdam
ALV, VU te Amsterdam
Borrellezing, De Industrieele Groote Club te Amsterdam
Annual Update: interactieve sessie inzake laatste ontwikkelingen op het
vakgebied van de RC, VU te Amsterdam
Borrellezing, De Industrieele Groote Club te Amsterdam

Datum
Vrijdag 22 juni 2007
Donderdag 11 oktober 2007
Maandag 10 december 2007
Donderdag 31 januari 2008
Donderdag 13 maart 2008
Donderdag 8 mei 2008

Alumnivereniging VU Register Controllers is ingeschreven onder nummer 34174169 bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam, Postbank 93.21.823

