“Opportunities don’t happen.
We create them.”
The Dutch Futures Business Talents Program 2018

Business Talents Network
Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf
graag ontwikkelen in je persoonlijke en
maatschappelijke carrière. Het is daarbij
belangrijk dat je de juiste mensen kent en
een inhoudelijke groei door kan maken. Het
programma van The Dutch Futures Business
Talents maakt dit mogelijk in combinatie
met golfen op een unieke European Tour
Destination Golf Course.

De nieuwe generatie ondernemers en ‘High Potentials’ van
corporate bedrijven leren elkaar persoonlijk kennen en bouwen
daarbij zakelijke contacten op in een informele sfeer.
Iedere jonge, zakelijke en gepassioneerde golfer in Nederland is
een potentieel The Dutch Futures Business Talent.
• Heb jij een passie voor golf?
• Ben je jong en ambitieus en wil je je zakelijke netwerk graag
uitbreiden?
• Wil je het nuttige met het aangename verenigen om persoonlijk
of als ondernemer te groeien?

Dan is een Business Talent Membership
op The Dutch echt iets voor jou!

Business Talents Membership
The Dutch Futures Business Talent Membership
Het The Dutch Futures Business Talent Membership is een
initiatief van The Dutch en Made in Scotland en is bedoeld voor
jonge, zakelijke en gepassioneerde golf(st)ers.
The Dutch en de golfprofessionals van Made in Scotland zijn
zeer succesvol in het combineren van golf en zakelijk netwerken.
Zowel op als buiten de golfbaan brengen zij ondernemers en
directieleden met elkaar in contact. De golfsport, onafhankelijk
van het spelniveau, leent zich ervoor om sport, plezier en zaken
met elkaar te combineren waarbij nieuwe contacten gemakkelijk
ontstaan.
The Dutch wil dat ook de nieuwe generatie ondernemers en
‘High Potentials’ de kans krijgen om zich te profileren in dit soort
omgevingen.

Business Talents Membership
Memberships

The Dutch Futures Business Talent
Membership op maat
Voor elk The Dutch Futures Business
Talent is er keuze uit een viertal Membership
mogelijkheden, die elk aansluiting vinden bij
verschillende wensen en behoeften.

Potential
Golf- en netwerkbijeenkomsten 9x per jaar
(spelen of training tot golfvaardigheid/ borrel en diner)

√

Mogelijkheid tot meenemen introducee tegen betaling
naar golf en netwerkbijeenkomsteno
Spelen op eigen te boeken starttijden gedurende
hele jaar

Business

Advanced

Elite

√

√

√

√

√

√

Onbeperkt
off-peak

Full Member
(geen joining

12x
off-peak

fee)
Gasten greenfee pakket
hele jaar

Zakelijke bijeenkomst met gastspreker

5x

√

Gebruik trainingsfaciliteiten en fitness ruimte

5x met optie
extra tegen
betaling

10x met optie
extra tegen
betaling

√

√

√

√

√

√

√

√
Ook binnen
totale Dutch
Members

In groep 1x

Individueel 1x

Netwerk matching proactief aan de hand van
persoonlijke intake

Intervisie met Business Talent Coach(es)

In groep 1x
Deelname aan The Dutch Member Events

√

Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan en aanbod
persoonlijk opleidingsprogramma
Shirt met logo TDF

Kosten inclusief 6% btw

√
√

√

√

€ 750,-

€ 1.500,-

√

€ 3.000,-

The Dutch Business Sport and Recreation Exploitation B.V., Haarweg 3, 4212 KJ Spijk, www.thedutch.nl
KvK Utrecht 30.230.864, NL49 ABNA 0431 5618 93, BTW NL8237.79.956.B.01

√

€ 4.770,-

Wat biedt het Membership zijn
Business Talents?
1. Golf- en netwerk bijeenkomsten.
2. Spelen op The Dutch buiten de netwerk
bijeenkomsten.
3. Trainen onder begeleiding van een
golfprofessional.
4. Een unieke locatie - The Dutch.
5. Gastspreker.
6. Op verzoek matchen met andere Members.
7. Intervisie met Business Talent Coaches.
8. Persoonlijk ontwikkelingsplan en aanbod
persoonlijk opleidingsprogramma.

1. Golf- en netwerk bijeenkomsten
In 2018 staan er negen golf- en netwerk bijeenkomsten op het
programma. Tijdens elke bijeenkomst worden er 9 holes in een
wedstrijdvorm met andere Business Talents gespeeld. Na afloop
is er in het clubhuis gelegenheid om na te praten en/of op eigen
kosten iets te nuttigen.
Data

Donderdag 15 februari
Woensdag 21maart
Donderdag 19 april
Woensdag 9 mei		
Maandag 18 juni		
Donderdag 26 juli		
Woensdag 17 oktober
Donderdag 8 november
Woensdag 5 december

Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training
Eclectic Training

Start shotgun 15.00 uur!
Start shotgun 16.00 uur!

Start shotgun 15.00 uur!
Start shotgun 13.30 uur!
Start shotgun 13.30 uur!

Business Talents Membership
Spelvorm
Elke bijeenkomst spelen we de zogenaamde ‘Eclectic’ spelvorm. Deze spelvorm gaat uit van een handicapverrekening
en het is voor zowel de beginnende als de gevorderde golfer mogelijk de wedstrijd te winnen.
Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere hole noteert ‘Speler A’ zijn/haar bruto score en rekent hierbij, op basis van zijn/haar handicap, het aantal
stableford punten uit (zie onderstaande voorbeeld). Aan het eind van de ronde, in dit geval na 9 holes, heeft
‘Speler A’ iedere hole een x-aantal stableford punten gescoord. Deze punten worden door de organisatie opgenomen
in een ranglijst.
		
Speler A:

Hole
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Par

4

4

4

3

4

5

4

3

4

Bruto score

4

5

4

3

4

4

4

3

5

Stableford

2

1

2

2

2

3

2

2

1

De eerstvolgende keer dat ‘speler A’ speelt heeft hij/zij de mogelijkheid zijn/haar score te verbeteren. Holes die
zijn verbeterd zullen na afloop van de ronde door de organisatie worden aangepast in de ranglijst. Overige scores
blijven staan. Indien Speler A een gast uitgenodigd heeft, telt ook zijn score om de Eclectic van Speler A te
verbeteren. De beste score per hole telt. Aan het eind van het jaar is er één overall winnaar.
Dagprijzen
Elke bijeenkomst hebben we dagprijzen voor de beste spelers, inclusief prijzen voor de Neary en de Longest.
Aan het eind van het seizoen is er, voor de overall winnaar van de Eclectic Score, een speciale price of honor
beschikbaar gesteld. Een The Dutch Futures Business Talent Trofee (Throw-Fee) die op een mooie centrale plaats
in het clubhuis hangt met naamsvermelding van alle jaarwinnaars erop.

Business Talents Membership
2. Spelen op The Dutch buiten de netwerk
bijeenkomsten
Het Business, Advanced en Elite Membership biedt zijn Members de mogelijkheid
ook buiten de 9 bijeenkomsten te spelen op
The Dutch. Elite Members hebben volledig
speelrecht en Business en Advanced
Members hebben Off Peak Speelrecht.
Verderop nader beschreven.

Off Peak
Business en Advanced Members hebben Off Peak speelrecht en
kunnen alleen starttijden reserveren via de golfshop op:

Volledig Speelrecht
Elite Members hebben Volledig speelrecht
en mogen elke dag van de week, op elk
moment van de dag starten. Ze moeten wel
een starttijd reserveren via de golfshop
088 - 339 91 20.

Full Members van The Dutch hebben te allen tijde voorrang.

Wintertijd (november-maart) gehele dag, gehele week.
Zomertijd (april-oktober)
- Ma-vrij vanaf 17.00 uur
- Weekenden vanaf 14.00 uur
Meivakantie (28/4-6/5) en Zomervakantie (15/7-15/8), gehele dag.

3. Trainen onder begeleiding van een golfprofessional
Alle deelnemers aan het programma worden in de gelegenheid gesteld iedere Business Talent bijeenkomst te
trainen onder begeleiding van een golfprofessional. Zie het als een soort inlooptraining. Vooraf inschrijven is niet
nodig. 60 minuten voor de eerste starttijd is er een pro op de driving range aanwezig om te helpen bij het spel.
Afhankelijk van de wensen zal er iedere training een ander spelonderdeel worden behandeld.
Winterperiode
In de wintermaanden wanneer het eerder donker is, zijn de starttijden van de bijeenkomsten vervroegd om toch
9 holes te kunnen spelen. Soms blijkt het voor sommige Business Talents hierdoor niet mogelijk om (zo vroeg)
aanwezig te zijn op een bijeenkomst. We zouden het ontzettend jammer vinden wanneer dit een reden is om niet te
komen en daarom verzorgen we in de maanden oktober, november, december, februari en maart inlooptrainingen.
Deze starten 30 min na aanvang van de shotgun. Ben je dus niet in de gelegenheid 9 holes te spelen, dan is het
dus wel mogelijk om later in de middag aan te sluiten om alsnog aan je spel te werken. De training zal gelijktijdig
eindigen met de spelers die op dat moment in de baan zijn. Op die manier kan iedereen elkaar aan het einde van
de middag in het clubhuis weer begroeten onder het genot van een borrel en evt. een diner.

Business Talents Membership
4. The Dutch
• The Dutch, een top golfbaan in de aller
hoogste staat van onderhoud.
• Topfaciliteiten en een on-Nederlands
service niveau.
• Business Talents samenbrengen in een
omgeving waar zij kennis, vaardigheden en
ervaringen delen en verder kunnen
ontwikkelen.
• Een succesvolle combinatie van exclusiviteit
in een informele omgeving.
• De organisatie van The Dutch Futures
Business Talents programma zorgt voor
een bijzondere sfeer en is met zijn ‘match
and meet service’ de bindende factor voor
de Business Talents.

5. Gastspreker
In 2018 wordt er ten minste eenmaal een gastspreker
uitgenodigd om samen met de Business Talents een actueel
thema of hot topic te bespreken.
6. Op verzoek matchen met andere Members
Een belangrijk onderdeel van het netwerken is matchen met de
juiste contacten. Niet alleen faciliteren we dit op basis van de
kennis de we van elke Business Talent hebben maar in de diverse*
Membership vormen gaan we verder in het specifiek naar
behoefte matchen met zakelijke contacten. Zelfs binnen het
complete bedrijven bestand van The Dutch.
7. Intervisie met Business Talent Coaches*
Er is binnen The Dutch een aantal vooraanstaande leden bereid
gevonden om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
Business Talents door middel van intervisies. Kennis van
doorgewinterde zakenmannen en –vrouwen wordt op deze
manier toegankelijk gemaakt.
*Alleen inbegrepen bij Advanced of Elite.

8. Persoonlijk ontwikkelingsplan en aanbod persoonlijk
opleidingsprogramma*
Er wordt in een persoonlijk gesprek een inventarisatie gemaakt in
hoeverre specifieke wensen wat betreft ontwikkeling en opleiding
bij een Business Talent zijn. In overleg met partners en
opleidingsadviseurs wordt gekeken of hier tegen gereduceerd
tarief invulling aan kan worden gegeven.
*Alleen inbegrepen bij Elite

Further Benefits
Introduce(e)(s)
Members van The Dutch Futures Business Talents hebben, in overleg met de organisatie, de mogelijkheid iedere golf- en
netwerkbijeenkomst één of meerdere gasten te introduceren onder voorbehoud dat er voldoende plaats beschikbaar
is en dat hij/zij voldoet aan het profiel. Hij/zij mag die dag aan het gehele programma deelnemen. De kosten hiervoor
bedragen € 75,- per introducee, exclusief kosten F&B.
Diner & borrel
De banden worden aanzienlijk versterkt wanneer er na afloop van de netwerk bijeenkomsten een gezamenlijke hap
wordt gegeten. Daarom bieden we de mogelijkheid om na iedere netwerk bijeenkomst deel te nemen aan een heerlijk
diner verzorgt door de keukenbrigade van The Dutch.

Polo
Als deelnemer van The Dutch Futures Business Talent programma profiteer je van nog veel meer voordelen.
Wanneer je je aanmeld als Business Talent of je Membership verlengt, dan ontvang je een prachtige polo met het
logo van The Dutch Futures erop.
Buuitenlandse trip
Ook in 2018 reizen we weer minimaal één keer af naar het buitenland voor een meerdaagse golf trip. The Dutch
heeft veel ervaring met het organiseren van golfreizen naar de meest prachtige bestemmingen met zijn members.
Deze trips zijn er uiteraard voor bedoeld om samen plezier te hebben en elkaar buiten The Dutch beter te leren
kennen. Dit versterkt de onderlinge band en vormt de basis voor een krachtig netwerk.
*Kosten voor een dergelijke trip zijn niet inbegrepen in een The Dutch Futures Business Talent Membership en zijn voor eigen rekening. Voor

Borrel pakket € 17,50 p.p.
Bestaande uit koude en warme dranken naar keuze+ borrelhappen (suggestie van de chef).
All-in Borrel-Diner pakket € 49,50 p.p.
Borrel + hoofdgerecht bereidt door onze chef, koffie of thee na.

meer informatie kun je terecht bij de organisatie.

Vragen?
De organisatie van The Dutch Futures Business Talents
Vragen
Zijn er vragen omtrent het The
Dutch Futures Business Talents
programma, neem dan telefonisch
contact op met Paul van Baal op
nummer 088 - 339 91 33 en/of via
e-mail businesstalents@thedutch.nl

Paul van Baal
paulvanbaal@thedutch.nl
Giesbert Gommers
giesbert@thedutch.nl
David van den Dungen
David.vddungen@thedutch.nl

The Dutch

l

businesstalents@thedutch.nl l 088 - 339 91 33 l www.thedutchfutures.nl

