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PARTNER!

Bronzen Partnership

Zilveren Partnership

Gouden Partnership

Voor meer informatie over de partnerships 

mail naar bondsbureau@ppbn.nl. Ingevulde 

formulieren kunt u zowel gescand per email 

als post aan ons verzenden.

De PPBN is aangesloten bij:



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.

De PPBN is sinds 2018 aangesloten bij de

International Pitch and Putt Federation (FIPPA).

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!

Bij een bronzen partnership krijg je  op onze homepagina 

ruimte om jouw logo te tonen in onze slider en te linken 

naar jouw eigen organisatie. Tevens mag je een tekstuele 

verwijzing maken op jouw eigen website dat je partner bent

van de PPBN.Missie

Partners

€ 250,- 

€ 500,-

€ 1500,-De PPBN draait volledig op de inkomsten van haar leden

en donaties van partners. Zonder hen zou de PPBN niet

bestaan. Om onze missie te kunnen voortzetten zijn wij

op zoek naar nieuwe partijen die graag willen doneren.

In ruil voor een donatie krijg je van ons ruimte om jouw

organisatie en/of activiteiten te promoten op onze

webpagina: www.ppbn.nl/partners

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 jouw bedrijf de unieke mogelijkheid

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

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:

Bij een zilveren partnership krijg je alle onderdelen van het

bronzen partnership. Daarnaast krijg je op onze site een

partnerpagina met ruimte om tekst met aanvullende

informatie over jouw organisatie te tonen. Verder mag je

zowel tekstueel als met ons logo op jouw eigen website

verwijzen dat je partner bent van de PPBN.

Bij een gouden partnership steun je direct de ontwikkeling

en doorstroom van de topsport. De Nederlandse Pitch en

Putt selectie draait al jaren mee aan de top en willen graag

de doorstroom maar ook de ontwikkeling van (toekomstig)

Nederlandse selectiespelers ondersteunen. 

Je krijgt voor deze overeenkomst alle onderdelen van het

zilveren partnership met als unieke en exclusieve

toevoeging: een Pitch en Putt clinic (ochtend of middag)

onder leiding van de Nederlandse selectie voor max. 10

relaties, Deze clinic wordt met een hapje en een drankje

afgesloten.

De bond

De sport


