EG Academy Club, topsporters en topondernemers raken niet uitgeputt!
De Eindhovensche Golf (EG) opende in 2014 haar eigen hightech indoor golffaciliteit: de Eindhovensche Golf
Academy (EGA). Hier kunnen leden en gasten van de EG, maar ook een selecte groep NGF topspelers, werken aan
de verbetering van hun golfspel, 24/7 en 12 maanden per jaar!

Onder de professionele begeleiding van het Proteam onder leiding van Head Pro Eric der Kinderen (topdocent

PGA Holland, adviseur NGF en coach van meerdere nationale selectiespelers en tourprofessionals) staan hen alle
denkbare state-of-the-art technische hulpmiddelen ter beschikking. De Eindhovensche Golf Academy is het hele
jaar geopend, waardoor ook in de wintermaanden optimaal en onder ideale omstandigheden getraind kan
worden. Meer informatie en beeldmateriaal treft u op onze website: www.eindhovenschegolf.nl.
De EG vindt het belangrijk dat talent en ambitie worden gefaciliteerd om het beste in golfers naar boven te halen.
Topondernemers en topsporters begrijpen elkaars drive. Beiden zijn ambitieus, vasthoudend en gedreven om het
maximaal haalbare te bereiken. Zij delen de wil om te winnen, om dromen na te streven en daarmee de

concurrentie het nakijken te geven! Dit kost bloed, zweet en tranen. En geld. Geld dat niet vanzelfsprekend binnen
de EG hiervoor geoormerkt is. Immers, recreatief golf is even belangrijk voor onze club als competitief golf en de
EG wil beide in zich verenigen!

Dit gegeven heeft de EG aangezet tot de oprichting van de EG Academy Club (EGA Club). Hierin verenigen zich

toonaangevende ondernemingen uit de regio en sponsoren van EG, die de club allen een warm hart toedragen en
graag willen investeren in de ondersteuning van (regionaal) top golftalent. ‘Social engagement’ noemen we dat,
maar met een duidelijk doel voor ogen: dromen verwezenlijken!

De jaarlijkse financiële bijdrage van de EGA Club Members is natuurlijk nodig om de geformuleerde ambitie en
drive waar te maken. Als tegenprestatie worden EGA Club Members tweemaal per jaar uitgenodigd voor een

speciaal en actief golfevent. Bovendien worden de namen van de EGA Club Members vermeld op het bord bij de
entree van de EGA en hebben zij vrij toegang tot de EGA voor lessen, clinics en relatiebeheer.
Ook geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden en ambitie van de EG Academy Club? Dan kunt u bellen met de

Eindhovensche Golf (040 201 48 16) of e-mailen via sponsorcommissie@eindhovenschegolf.nl om een afspraak te
maken om samen met u de specifieke mogelijkheden te bespreken.

