Een sportief merk
met niet te missen kansen

Word lid van de ondernemers
Coöperatie Pitch en Putt Golf U.A.!
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Geschiedenis

Wat is Pitch&Putt Golf?
Pitch&Putt Golf is golf voor iedereen. Dit
maakt Pitch&Putt Golf uniek, want ook zonder
golfervaring, mag men er golfen. De golfbaan
bestaat uit 18 korte holes en is voor elk niveau een
uitdaging. Van de afslag tot de vlag, varieert de
lengte van de holes tussen 30 en 90 meter. Door
deze korte afstanden, is het spel geschikt voor
iedereen vanaf 8 jaar.

In 1998 werd de 1e Nederlandse Pitch&Putt
Golfbaan geopend. De baan werd ook voorzien
van een horecagedeelte dat in de oude boerderij
werd gebouwd. Na het openen van meerdere
vestigingen is het idee ontstaan om een
Coöperatie op te richten. Deze Coöperatie heeft
als doel om kennis te delen inzake de exploitatie
van een Pitch&Putt vestiging en om een landelijke
dekking van Pitch&Putt Golfbanen te realiseren.
Inmiddels zijn er 18 banen aangesloten bij de
Coöperatie.

15 jaar ervaring
met exploitatie van een
Pitch en Putt golfbaan

Pitch&Putt Golf staat voor:

• golf voor iedereen
• 9-holes of 18-roles ronde
• sportieve activiteit
• vrienden-, familie- of bedrijfsuitje
• geschikte training voor gevorderden
• all-in prijs (golfspel, materialen, instructie)

Gezellig en sportief uitje

Pitch&Putt wordt veelal beoefend door vrienden,
familie en collega’s. Gezellige sportiviteit dus
succes gegarandeerd. In kleine groepjes gaat men
de competitie aan. De buitenlucht, uitdaging en
competitie, zorgen voor een aantal gezellige en
sportieve uurtjes. De belevenis wordt daarom vaak
compleet gemaakt met een hapje en/of drankje.

Gevorderden

Voor de gevorderde golfer, is Pitch&Putt Golf een
perfecte trainingslocatie voor het verbeteren van
de techniek. Door de vele kleine afstanden, is de
golfer continu bezig met het korte spel.

Golfbaanaanleg
en onderhoud
Pitch&Putt Golf werkt samen met de Holland
Greenkeeping Maatschappij (HGM). Op
projectmatige basis kan door HGM een team
van de beste specialisten worden ingezet op het
gebied van ontwerp, planuitvoering, shaping en
finishing.
Door de flexibele aanpak, waarbij de projectgroep
op locatie verblijft, kan ook in een korte periode een
indrukwekkend resultaat worden bereikt.

Kennisdeling is vanzelfsprekend
bij de pro actieve leden
van de Coöperatie
Marketing & communicatie

Over de Coöperatie
De 18 ondernemers met een Pitch en Putt
golfbaan zijn verenigd in de coöperatie Pitch en
Putt Golf U.A. In de coöperatie nemen zij, als leden
en ieder met een eigen stemrecht, gezamenlijk
beslissingen, die de exploitatie van een Pitch en
Putt vestiging met horeca ten goede komen. De
coöperatie kent een eigen bestuur, dat bestaat uit
ervaren Pitch en Putt ondernemers en dat zorgt
voor de dagelijkse leiding van de coöperatie.

Kenmerken van de Coöperatie Pitch
en Putt Golf UA

• succesvol business concept, waarbij kennisdeling
voorop staat
• samen beleidsbepaling (waaronder
marketingbeleid)
• moderne bedrijfsvoering
• enthousiaste ondernemers
• groeiende, dynamische branche
• uitgebreid Europees Pitch&Putt netwerk
• schaalvoordelen door samenwerking
• toe- en uittreden eenvoudig
• grote betrokkenheid leden

Pitch&Putt Golf ziet erop toe dat alle Marketing &
Communicatie uitingen voldoen aan de Pitch&Putt
Golf huisstijl. In nauwe samenwerking met het
reclamebureau, richten we ons op het krachtig in de
markt zetten en houden van het merk Pitch&Putt Golf.
Internetmarketing is één van de speerpunten in het
marketing- en communicatiebeleid voor de komende
jaren. De leden van de Coöperatie hebben een eigen
deel van de landelijke site tot hun beheer. Landelijke
acties via social media zijn gekoppeld aan de website
waarmee extra conversies worden gegenereerd.

Landelijke website genereert
jaarlijks vele duizenden aanvragen
en reserveringen

Nieuwe ondernemers en locaties

De coöperatie is continu bezig met het vinden van
geschikte locaties en gemotiveerde ondernemers.
Of we zijn op zoek naar geschikte ondernemers
voor een overname van een bestaande Pitch&Putt
golfbaan. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met het secretariaat van de coöperatie
via de mail: info@pitch-putt.nl

Horeca en Pitch&Putt
Pitch&Putt Golf en horeca is een ideale combinatie.
Na het spelen van 9- of 18 holes zullen gasten
graag aanschuiven voor een hapje en drankje. Voor
(grote) groepen is Pitch&Putt Golf een uitgelezen
activiteit die zich vaak graag laat afsluiten met een
BBQ of buffet. Kortom, de combinatie die volop
mogelijkheden biedt voor upselling van uw horecaaanbod.
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De voordelen van een lidmaatschap
van de Coöperatie Pitch en Putt Golf U.A.

Kennisdeling inzake exploitatie,
aanleg&onderhoud, marketing&sales etc.

Grote naamsbekendheid

Landelijke website, die voor offerte
aanvragen en reserveringen zorgt

Marketingactie’s, ontwikkeling
marketingtools, gezamenlijk
marketingbudget

Lage jaarlijkse bijdrage

Gemakkelijk toe- en uittreden

Leden hebben +/- 15 jaar
ervaring met exploitatie van een
Pitch en Putt golfbaan

Landelijke samenwerkingspartner
voor landelijke promotie

Meepraten over beleid in
ledenvergadering, mogelijkheid
deelname in bestuur

Professionele samenwerkingspartners waaronder
de Holland Greenkeeping Maatschappij

Jaarlijks honderdduizenden
bezoekers
Gebiedsbescherming
bij toetreding
Bussloo
Diepenheim
Doetinchem
Groenlo
Groningen
Kameryck
Koudum
Leeuwarden
Leidschendam
Lemele
Maurik
Molenhoek
Oirschot
Oostwold
Orvelte
Papendal
Rhoon
Strand Horst

Inkoopvoordelen
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Coop. Pitch en Putt Golf U.A.
Spoordonkseweg 80
5688 KE Oirschot
E-mail: info@pitch-putt.nl

