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ZakenGolfster
2010:
geen luxe

Ariane Struyvenberg-de Groot, directeur Match & Mentor

Als je een zakenvrouw vraagt of ze een dagje zakelijk wil golfen is
vaak de reactie ”Golf is luxe, daar heb ik geen tijd voor” en “Dan
ben ik toch vaak één van de weinige vrouwen”. Vrouwen netwerken

maat van Annamanouck voor de winnaar van
de titel ZakenGolfster 2010. Verder zijn er
leuke cadeaus als een speciale pen van
Montblanc, golfkleding van Abacus en golfequipement van Mizuno voor de winnaars van
de andere golfonderdelen.

anders dan mannen, als ze er al de tijd voor nemen. Zij willen ook
iets leren en ontmoeten graag andere gelijkgestemde zakenvrouwen.
Met die basisingrediënten is het idee voor ZakenGolfster ontstaan.

Voel je je aangesproken?
Mis ZakenGolfster 2010 dan niet, want golf en
zakendoen gaan samen!
Aanmelden kan via www.zakengolfster.nl .

Kennis- en netwerkplatform
Op golfgebied is de diversiteit groot, want je

Over Match & Mentor
Match & Mentor koppelt ondernemers - m/v met vragen (mentees) aan onafhankelijke en
doorgewinterde ondernemers die hun expertise en kennis graag delen (mentoren).
Omdat vrouwelijke ondernemers soms net
even met een andere blik naar hun bedrijf
kijken of naar hun eigen functioneren, heeft
Match & Mentor ook vrouwelijke mentoren in
de aanbieding. Naast mentortrajecten, een
website en een nieuwsbrief organiseert Match
& Mentor ook evenementen, seminars & work-

Met de ambitie van initiatiefnemer Match &
Mentor om de groeiende groep topvrouwen te

kunt kiezen uit 18 holes strokeplaywedstrijd
om de titel ZakenGolfster 2010, 18 holes

shops voor ondernemers m/v en in het bijzonder voor vrouwelijke ondernemers.

inspireren, motiveren en met elkaar in
contact te brengen.

stableford, 9 holes Texas Scramble, masterclasses en clinics. Ook beginnende golfers zijn

Zie www.match-en-mentor.nl

Workshops

welkom.
Kortom, ZakenGolfster biedt zakenvrouwen

Iedere deelnemer kan een pakket op maat
samenstellen op zowel golfgebied als keuze

een interessant landelijk kennis- en netwerkplatform.

van workshops. Het programma staat in het
teken van ‘Laat je zien’ en biedt een inspirerende presentatie door voormalig golftourspeelster Nienke Nijenhuis. Zij legt uit wat

Prijzen
Ook zijn er mooie prijzen te winnen, zoals
twee tickets van KLM en een pink jacket op

Z

akenGolfster 2010 is een zakelijk en
educatief netwerkevenement in een sportieve
ambiance voor ambitieuze ondernemende
vrouwen, zelfstandig en in loondienst.
Ook vrouwen die werken in de zorgsector,
non-profit, bij de overheid of elders zijn
welkom.
Op 31 mei komen 150 zakenvrouwen bijeen
op golfbaan Rijk van Nunspeet.

het is om via golf je geld te verdienen.
In een workshop gaat Elsemieke Havenga in
op het belang van verbale en non-verbale
communicatie. Paulien Assink staat stil bij 4
stijlen van leidinggeven en Monique
Brummans vertelt meer over Persoonlijke
Performance. Tevens is er een golffysiotherapeute met EHBO-diploma aanwezig.

Match & Mentor
Ariane Struyvenberg-de Groot
Postbus 593
3700 AN Zeist
T 06 - 23 22 78 10
info@match-en-mentor.nl
www.match-en-mentor.nl
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