KIDS GOLFWEek 2019

In de
zomervakantie
22 tm 26 juli & 26 tm 30 aug
Golf is leuk! Steeds meer kinderen ontdekken hoe leuk. Behalve een individuele sport is golf ook
een sociale sport. Je speelt met anderen maar vooral voor jezelf. En hoe gezellig is het om een
rondje te mogen spelen met bijvoorbeeld mama, papa of oma en opa, waar ook ter wereld?
Ben jij tussen de 7 en 14 jaar? Doe dan mee met onze Kids Golfweken 2019! Kijk voor de data
op onze website.
Een week met veel plezier en waarbij je in korte tijd en op speelse wijze je spel kan verbeteren.
Iedereen kan meedoen. De golfweek wordt georganiseerd door Kindercentrum
ZieZoo in samenwerking met Golfbaan Delfland te Schipluiden. Je hoeft niet op
ZieZoo te zitten. Golfbaan Delfland kent geen lidmaatschap en je hoeft ook niet deel
te nemen aan hun jeugdlessen. En er is meer dan alleen golf. Kom en join the fun!

programma
Maandag t/m donderdag
09.00 – 09.30 uur Kinderen worden gebracht, verzamelen in de serre van de Brasserie. Deze
week hebben wij de beschikking over de serre, waar je je spullen kan
neerzetten, waar we lunchen en waar we steeds verzamelen. Op maandag
is de ontvangst op het terras. Eerst gaan we kennis met elkaar maken.
10.00 – 12.00 uur

Golfles

12.00 – 13.00 uur

Lunch, vrije tijd (vrij spel, spelletjes doen, ontspannen)

13.00 – 16.00 uur

Middag activiteit

16.00 – 16.30 uur

Terug op Golfbaan Delfland

16.30 – 17.00 uur

Ophalen kinderen

Gedurende de dag zorgen wij voor voldoende drinken en eten.
Tussen de activiteiten door is er gelegenheid tot ontspanning en vrij spel.
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Vrijdag
09.00 – 09.30 uur

Brengen kinderen

10.00 – 12.00 uur

Golfles

12.00 – 13.00 uur

Lunch, vrije tijd

13.00 – 16.00 uur

Ouder*-Kind toernooi op de Par 3 Challenge Course

16.00 – 16.30 uur

Uitslag toernooi

16.30 – 17.00 uur

Uitdelen certificaten en aandenken.
Afsluiting van een gezellige Kids Golfweek!

ochtendprogramma
Golfles op je eigen niveau Elke ochtend krijg je 2 uur golfles
o.l.v. een ervaren pro. Jullie worden naar niveau ingedeeld en we
houden ook rekening met je leeftijd. Heb je nog nooit golfles
gehad, geen probleem! Ook als je vorig jaar hebt meegedaan,
kan je nu weer deelnemen. Je komt dan in een groepje dat al
gevorderd is. Heb je al een lagere handicap, ook dan kan je meedoen! Mocht je er aan toe zijn,
dan kan je ook tussendoor van groepje wisselen. Het mooie van de golfsport is dat iedereen op
zijn of haar niveau speelt, daarop afgestemd les krijgt en met elkaar kan spelen. Je zal zeker
vordering boeken!
Deze week maken we gebruik van de verschillende
oefenfaciliteiten zoals de driving range, de chipping green, de
pitching area met bunkers en de putting green.
Iedere dag zijn er minimaal 2 begeleiders aanwezig: een
golfpro en een sportvakkracht.

Je hoeft niet over speciale golfkleding te beschikken. Trek wel makkelijke kleding aan en
sportschoenen. Je hoeft ook geen golfclubs aan te schaffen want je maakt gebruik van de
materialen van Golfacademy Delfland. Heb je wel je eigen
golfclubs, dan neem je die natuurlijk mee.

Middagprogramma
Naast het golfen in de ochtend hebben we een leuk, actief
programma samengesteld. Op maandag t/m donderdag gaan de
kinderen met de Amerikaanse schoolbus van ZieZoo met eigen
chauffeur en begeleiders naar de activiteiten locatie. Op vrijdag is er een speciaal programma op
de golfbaan.
Het volgende programma hebben wij samengesteld:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Snowworld, keuze uit ski- of snowboard les of vrij skiën
Outdoor lasergamen Wow zone
Xtreme & splash tubing
Boulderen (meivakantie) en Aqua pretpark (zomervakantie)
Golfbaan Delfland, Ouder-kind toernooi (Par 3 Challenge Course)
*) kan jouw ouder niet meedoen of golft jouw ouder niet, dan krijg jij van
ons een speler als begeleider mee

Alle activiteiten zijn afgestemd op of worden aangepast aan leeftijd en niveau.

2

Begeleiding kids golfweek

De Kids Golfweek is een initiatief van Kindercentrum ZieZoo en Golfbaan
Delfland. Beide organisaties hebben jarenlange ervaring in de begeleiding
van kinderen.
Tijdens de Kids Golfweek kunnen de kinderen in korte tijd hun spel
verbeteren. Maar voorop staat het plezier in het spel en met elkaar!

Tarief
Het tarief voor de golfweek is € 410,De prijs is een all-in prijs voor het gehele programma:
-

5 dagen 2 uur golfles = 10 uur golfles

-

Vrijdagmiddag Ouder-kind toernooi op de Par 3 Challenge Course

-

Gebruik van golfclubs

-

Gebruik van drivingrange ballen

-

Greenfee Par 3 Challenge Course

-

Drinken, fruit en tussendoortjes

-

5 dagen lunch

-

Vervoer maandag t/m donderdag naar activiteiten van het middagprogramma

-

Sportieve activiteiten in de middag, inclusief huur van kleding en alle materialen

-

Een leuk aandenken alsmede een certificaat

-

Natuurlijk sturen we jullie de foto's van de golfweek toe.

-

Het is niet nodig noch wenselijk om de kinderen zakgeld mee te geven!

Kinderen die buitenschoolse opvang genieten bij ZieZoo komen in aanmerking voor een korting.
Vraag naar de voorwaarden.
Voor alle kinderen geldt dat de kosten van de Kids Golfweek in aanmerking kunnen komen voor
kinderopvangtoeslag als u aan de voorwaarden voldoet (zie www.toeslagen.nl of vraag dit bij
ons na). Door deze teruggave kunnen de netto kosten voor u aanzienlijk lager worden.
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data
De data van de zomer golfweken in 2019:
•

maandag 29 april tm 3 mei 2019

•

maandag 22 juli tm vrijdag 26 juli 2019
(1e week zomervakantie)

•

maandag 26 augustus tm vrijdag 30 augustus 2019
(laatste week zomervakantie)

Aanmelden
Aanmelden via website link: https://ziezoo.jibbie.nl/activiteiten/207

Voor beide golfweken geldt dat er plaats is voor 20 kinderen. Vol is vol!

Algemene voorwaarden & praktische zaken
Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

De golfweek is bestemd voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.
De golfweek gaat door vanaf 12 kinderen.
Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.
De organisatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of vernieling van
eigendommen van de deelnemers en is evenmin aansprakelijk voor zoekgeraakte
voorwerpen, letsel en/of schade aangebracht tijdens de golfweek.
Deelname is geheel op eigen risico.
Neem geen waardevolle voorwerpen mee en liever ook geen zakgeld.
Eigen golftas mag in serre blijven staan, op eigen risico.
Kom in makkelijke kleding en sportschoenen. Voor de ochtend en het toernooi: golfschoenen
of buitensportschoenen. Let op het weer. Is het warm, neem dan een pet mee en
zonnebrand. Wordt er regen verwacht, neem dan geschikte kleding mee en eventueel
reservekleding.
Snowworld: handschoenen(!) en warme kleding, evt. skikleding.
Boulderen: makkelijke kleding en binnensportschoenen
Aquapretpark: zwemtas met zwemkleding, slippers en handdoek.
Tuben: makkelijke kleding en 2e set kleding mee in tas met handdoek, evt waterschoenen
Outdoor lasergamen: makkelijke kleding en schoenen die vies mogen worden
We verwachten dat de kinderen de instructies van de leiding opvolgen.
In geval van ziekte of calamiteit nemen wij contact op met de ouder(s) via het opgegeven
telefoonnummer.
Inschrijving en betaling verloopt via ZieZoo. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met
een betaling via ideal. Inschrijven betekent een betalingsverplichting. Bij annulering om
welke reden dan ook wordt door de organisatie geen inschrijfgeld gecrediteerd. Sluit u
eventueel zelf een annuleringsverzekering af.
Na inschrijving krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging. Tijdens de golfweek of indien
van toepassing daarvoor krijgt u nadere informatie o.a. welke kleding en extra kleding nodig
is voor het golfen alsmede de andere activiteiten. We verwachten dat u er zorgt voor draagt
dat uw kind(eren) alle benodigdheden bij zich hebben.
Wilt u op de dagen van de golfweek mobiel bereikbaar zijn via het door u opgegeven
nummer, mochten wij u moeten bereiken.
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