
Doetinchem, 3 september 2013

Beste Lighthouse-leden, 

In vervolg op de succesvolle eerste Lighthouse Achterhoek Golfdag in 2012, organiseren wij op vrijdag 11 
oktober a.s. de tweede editie van dit toernooi.
Derek van Hijkoop (BAX advocaten belastingkundigen) – winnaar van de eerste editie – zal dit toernooi 
samen met Anko van Erkelens (Dozon Bouwtechniek) organiseren. Voor dit toernooi zullen naast de 
Lighthouse-leden van het departement Achterhoek ook leden van aangrenzende departementen worden 
uitgenodigd. De inzet is om de felbegeerde beker voor 1 jaar op het bureau te mogen hebben staan.

Graag nodigen wij u uit om op deze dag met ons mee te golfen bij Golfclub ‘t Zelle in Hengelo (G). De 
koffie, lunchpakket in de baan en een drankje in de baan zullen namens The Lighthouse worden 
aangeboden. Alleen de greenfee (voor een gereduceerd tarief van € 45,=) zal voor uw eigen rekening 
zijn. Ook mag u een introducé uitnodigen. 

De dag begint rond 11.00 uur en wij hopen de dag rond 18.00 uur succesvol af te sluiten onder het genot 
van een hapje en een drankje. Om de pijn van de greenfee te verzachten wordt deze ook door The 
Lighthouse aangeboden!

Lijkt het u wat om gezamenlijk een balletje te slaan en tegelijkertijd wellicht nieuwe zakenrelaties op te 
doen in de omgeving van de Achterhoek, schrijf u dan nu in!

Bijgaand treft u het inschrijfformulier aan waarin wij enkele gegevens van u vragen, wilt u dit formulier 
z.s.m. aan ons retourneren per e-mail? Zodra wij uw formulier hebben ontvangen, ontvangt u een 
bevestiging van uw deelname voor het Lighthouse Golftoernooi.

Wanneer u vragen heeft of anderszins, dan kunt u contact opnemen met Saskia Kemperman-de Groot op 
onderstaand telefoonnummer of per e-mail s.kemperman@baxadvocaten.nl.

Wij hopen uw inschrijving op korte termijn te mogen ontvangen!

Met vriendelijke groet,

BAX advocaten belastingkundigen Dozon Bouwtechniek

Derek van Hijkoop Anko van Erkelens
T 0314 37 55 12 T 0314 35 06 90
E s.kemperman@baxadvocaten.nl E a.vanerkelens@dozon.nl
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