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Ontwerpwedstrijd Landgoed Vereniging Golfclub Cromstrijen 

 
Inleiding; voor het receptiegebouw bevindt zich een vijver. De vijver wordt gedempt en zal gaan plaats 

maken voor een nieuwe ontmoetingsplek en/of welkomst aanzicht. GCC nodigt haar leden uit, mee te 

denken over het ontwerp en mee te doen met de wedstrijd. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp; 

onderhoudsvriendelijk, eventuele kunstobjecten gerelateerd aan de golfsport, goed uitvoerbaar en een 

vriendelijk kostenplaatje. Geen parkeergelegenheid voor auto’s, een optie tot het stallen van fietsen is 

wel mogelijk. 
 

 Deze wedstrijd staat open voor alle leden van de vereniging, de golfschool en het personeel van Landgoed 

 Vereniging Golfclub Cromstrijen. Daarnaast mogen bedrijven zoals hoveniers deelnemen aan de 

 ontwerpwedstrijd en een ontwerp indienen. 

 Iedereen kan vanaf 28 mei tot 18 juni 2019 ontwerpen indienen.  

 De ontwerpen bevatten een tekening (getekend of digitaal) specificaties van een kostenoverzicht  (voorgestelde 

 voorwerpen, materialen, objecten) en indien voorhanden een foto. Specificatie van de afmetingen en van de 

 gebruikte materialen. 

 Deelnemende bedrijven dienen een volledige offerte bij het ontwerp in te dienen inclusief  uitvoeringskosten. 

 Winnaars krijgen eeuwige roem en mogen de nieuwe locatie openen. Indien het gewonnen ontwerp is 

 ingediend door een bedrijf wordt de uitvoering gegund aan de desbetreffende deelnemer en mag er een 

 naambord worden geplaatst. 

 Thema: Welkom, visitekaartje, ontmoetingsplaats. 

 De jury wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 

 De winnaar wordt uiterlijk 6 juli bekend gemaakt, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Het ontwerp moet worden gezonden naar info@golfclubcromstrijen.nl.  

 Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en zal niet worden doorgestuurd naar onbevoegde 

personen.  

 Door een ontwerp in te dienen, gaat de deelnemer ermee akkoord dat het ingediende ontwerp kan worden 

gepubliceerd op de website van Golfclub Cromstrijen, met vermelding van de maker, met het doel de winnaar 

aan te kondigen. Alle rechten op de ontwerpen blijven bij de maker.  

 Golfclub Cromstrijen is niet verplicht om een onkostenvergoeding te betalen aan deelnemers. In het geval dat 

het winnen van de ontwerpwedstrijd enige vorm van kosten veroorzaakt, zijn deze voor rekening van de 

deelnemer.  

 Indien het ontwerp niet gekozen wordt staat er ook geen vergoeding tegenover. 
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Het is uiteraard mogelijk om de situatie te bekijken, neemt u hiervoor contact met het secretariaat via 0186-

654455 of info@golfclubcromstrijen.nl 2019 
 

Golfclub Cromstrijen, Veerweg 26, 3281 LX Numansdorp. 

 

Afmetingen locatie & vijver; 
(niet op schaal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 m 

8 m 

18 m 

1 m 

Receptiegebouw 

12 M 

24 M 





 


