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JA, IK WORD 
PARTNERBAAN!

Voor meer informatie over de partnerships 

mail naar bondsbureau@ppbn.nl. Ingevulde 

formulieren kunt u zowel gescand per email 

of als post aan ons verzenden.

De PPBN is aangesloten bij:



Strand Horst, Rhoon, Oirschot, Heerde,
Koekange, 't Lohr, Papendal, Orvelte,

Doetinchem, Oostwold, Groningen,
Koudum, Groenlo, Lemele en Diepenheim

gingen u al voor! U sluit toch ook aan?!
 De sport Pitch en Putt kwam eind jaren ’90 overwaaien uit

Ierland naar Nederland. De Pitch en Putt sport wordt net

als golf op een 18 holes baan gespeeld met als grootste

verschil dat de afstanden van de holes in lengte variëren

van circa 30 t/m maximaal 90 meter. Je speelt Pitch en

Putt met maximaal 3 clubs (waaronder 1 putter). De sport

is vrij toegankelijk (geen verplichting

Golfvaardigheidsbewijs (GVB) of Clubhandicap 54). 

Net als bij het golf speel je Pitch en Putt met golfballen en

bevat de sport de leukste en meest uitdagende onderdeel

van golf: het korte spel. Pitch en Putt kun je op diverse

banen in Nederland spelen. 

Wereldwijd wordt de sport beoefend en is het in velen

landen (b.v. Ierland) of delen van een land (Catalonië) een

ware volksport met op iedere hoek van een stad een baan

en zelfs een eigen TV kanaal.

Doordat de sport zeer laagdrempelig is, beleven vele

spelers van alle niveaus dagelijks veel plezier aan Pitch en

Putt!

De PPBN draait volledig op de inkomsten van haar leden en

donaties van partners. Zonder hen zou de PPBN niet

bestaan. Om onze missie voort te kunnen zetten zijn wij op

zoek naar nieuwe baanondernemers die zich via een

laagdrempelig partnership aan het merk PPBN willen

verbinden.

Met name op en rond wedstrijddagen krijgt onze website via

alle sociale mediakanalen rond de 1500 nationale en

internationale bezoekers per dag.

Hiermee bieden we uw bedrijf de unieke mogelijkheid mee

te groeien met de PPBN en de Pitch en Putt sport.

De PPBN biedt spelers de mogelijkheid om de Pitch

en Putt sport nog actiever te beleven. Op elke

aangesloten PPBN-baan wordt in competitie- of

clubverband gespeeld en organiseert men regelmatig

toernooien. 

Daarnaast wordt voor iedere individuele speler

statistieken bijgehouden via het PPBN Handicap- en

registratiesysteem (PPBN-HRS).

Via de website van PPBN kan een speler met een

persoonlijke login code zijn gegevens raadplegen in

het PPBN handicap- en registratiesysteem (HRS). 

De PPBN is sinds 2018 aangesloten bij de the

International Pitch and Putt Federation (FIPPA).

bij te dragen aan de spelbeleving en het spelplezier van

elke Pitch en Putt speler, ongeacht diens niveau en

ambitie

Pitch en Putt banen te verenigen door heel Nederland

en ondersteunen met ledenwerving en toestroom van

recreatieve spelers

zorg te dragen voor een topsportklimaat door middel

van toernooien, nationale selecties en

trainingsfaciliteiten

Pitch en Putt als sport landelijk en internationaal op de

kaart te zetten

De PPBN wil de Pitch en Putt sport in de breedste zin van

het woord ontwikkelen door: EEN DUURZAAM EMAILLEBORD OM HET PARTNERSHIP

EN ERKENNING DOOR DE PPBN TE ONDERSCHRIJVEN

EEN EIGEN WEBPAGINA ONDER

WWW.PPBN.NL/PARTNERBANEN WAAROP U UW BAAN

EN ACTIVITEITEN KUNT PROMOTEN, MET:

EEN EIGEN CONTACTFORMULIER, ZODAT KLANTEN

BIJVOORBEELD DIRECT EEN ARRANGEMENT KUNNEN

BOEKEN OP UW BAAN

(IN OVERLEG) IN DE PERIODE (APRIL - OKTOBER) EEN

FINANCIEEL AANTREKKELIJK TOERNOOI TOEGEWEZEN

DE BESCHIKKING OVER PPBN-BEELDMATERIAAL

WAARVAN U GEBRUIK MAG MAKEN TER PROMOTIE VAN

UW EIGEN BEDRIJFSACTIVITEITEN GERELATEERD AAN DE

PITCH EN PUTT SPORT

Missie

Partnerbanen

De sport

De bond

In ruil voor een éénmalige donatie van € 250,- in het eerste

jaar en € 100,- per opvolgend jaar krijgt u:


