
Crowdfunding 
De start is op 1 maart 2022. Met gebruik van de onderstaande link, kunt u een 
bedrag doneren, waarmee u ons ondersteunt om naast de aankoop van materialen 
ook de opleiding van begeleiders te bekostigen. Ook is een poster gemaakt die 
zichtbaar is bij de ingang van BurgGolf Haverleij, de Cello zorginstellingen en locaties 
in ’s-Hertogenbosch. 
Wij hopen dat velen van u ons gaan ondersteunen, waarvoor bij voorbaat onze dank.  

https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/348/special-golf-bij-burggolf-haverleij  

Uitnodiging 
Wij zouden het op prijs stellen als u tijd kunt vinden om ons tijdens de oefensessies 
op BurgGolf Haverleij, iedere zaterdagmiddag tussen 15.00 en 16.30 uur, een bezoek 
brengt. U kunt dan kennisnemen van het enthousiasme en plezier waarmee de 
deelnemers aan Special Golf deelnemen. De Coaches Naud Bank, Cora van Rongen 
en Suzanne Lanfermeijer, staan u graag te woord om uit te leggen wat het belang is, 
om mensen met een beperking te laten deelnemen aan de golfsport. Ook de 
aanwezige begeleiders kunt u aanspreken. We gaan 5 maart 2022 weer starten en 
sluiten 30 juli 2022 af. 

De website van Special Golf www.specialgolfhaverleij2021.com is zeker een 
aanrader om alvast informatie tot u te nemen. Naast de coaches staan ook onder 
contacten de begeleiders vernoemd die ondersteuning verlenen aan de coaches en 
deelnemers.  

Begeleidersmiddag 
De bijeenkomst voor begeleiders van Special Golf, gehouden op 20 februari 2022, 
heeft duidelijk gemaakt dat het begeleiden van mensen met een beperking vraagt om 
een juiste communicatie en open staan voor wisselende omstandigheden tijdens de 
oefensessies. Plezier is een belangrijk onderdeel naast bewegen en kennisnemen 
van vaardigheden van de golfsport. Balans en maatwerk in de omgang is voor alle 
betrokkenen een win - win. Het ondersteunen van de coaches is één, om daarnaast 
deelnemers aan Special Golf te begeleiden in de baan. De handvaten zoals die 
tijdens de bijeenkomst zijn aangereikt, zullen zeker hun vruchten afwerpen. 

Vriend van Special Golf  
 
Wij zouden het op prijs stellen als ook U lid wordt van ‘Vriend van Special Golf 
Haverleij’. Hiermee toont u uw betrokkenheid en ondersteunt u de deelnemers om 
structureel te kunnen deelnemen aan de Golfsport. Door € 25,- over te maken op 
onderstaand bankrekeningnummer met vermelding van uw naam en emailadres, 
wordt u vriend en ontvangt u een Bag Tac met Marker waarmee u uitdrukking geeft 
aan het belang van Special Golf. 
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Special Olympics 

Tijdens het event, met de opening op 10 juni 2022 in het Olympisch dorp, zullen de 
deelnemers van Special Golf (G-Golf) meelopen tijdens de openingsceremonie. Een 
hele ervaring zal dat worden voor zowel de deelnemers, coaches en begeleiders. 
In de weken die voorafgaan aan het event, wordt nog hard geoefend, om zo goed 
mogelijk te kunnen presteren tijdens de wedstrijd. 
De Coaches en begeleiders staan paraat om de deelnemers optimaal te 
ondersteunen en er geweldige dagen van te maken. 
KAV zorgt voor de mobiliteit en draagt ertoe bij dat de deelnemers veilig worden 
vervoerd. 
 
Voor aanvullende informatie over de Special Olympics in Twente ga naar 
www.specialolympics.nl 

Sponsorwedstrijd 
Op zondag 15 mei 2022 organiseert BurgGolf Haverleij een sponsorwedstrijd voor 
Special Golf. Door deelname kunt u niet alleen kennis maken met onze deelnemers 
van Special Golf en hun begeleiders, maar levert u ook een sponsorbijdrage aan 
Special Golf, waardoor meer mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de 
golfsport. De wedstrijd wordt gespeeld op de Par-3 baan, wedstrijdvorm is Texas 
Scramble en wordt als shotgun wedstrijd gespeeld. Iedere flight bestaat uit 2 teams 
van 2 of 3 personen. Tussen 12:30 en 13:00 uur wordt u door de wedstrijdleiding 
ontvangen in het clubhuis van BurgGolf Haverleij, 13:00 uur toelichting 
wedstrijdregels, waarna de deelnemers zich naar hun starthole op de Par 3-baan 
begeven. De start is om 13.30 uur. Zoals gezegd steunt u als deelnemer Special 
Golf. Het sponsorbedrag voor deze wedstrijd bedraagt € 15,00 p.p., wat iedere 
deelnemer betaalt bij de wedstrijdleiding. Na betaling ontvangt u de wedstrijdkaart 
waarop staat vermeld in welk team u bent ingedeeld en op welke hole u start. Niet-
leden betalen een greenfee á € 17,50 (Loyaltee leden € 14,50) bij de receptie. 
Aan het eind van de wedstrijd krijgt u, namens Special Golf, een drankje en een 
hapje aangeboden. Het sponsorgeld wordt overgedragen aan Cello die de financiën 
van Special Golf beheert. Leden van BurgGolf Haverleij kunnen zich inschrijven via 
de wedstrijdkalender op de portal.  Niet-leden kunnen zich inschrijven door een e-
mail te sturen aan: specialgolfhaverleij@gmail.com onder vermelding van uw naam 
en NGF-handicap. 
 
Inschrijven voor deze wedstrijd kan tot 1 mei 2022. 
Voor vragen: wedstrijdleiding Hetty en Karl Stoof. 
Bereikbaar via telefoonnummer 06-22806922 of 06-40193259 

Vrijwilligers 
Om de deelnemers aan Special Golf goed te kunnen ondersteunen bij zowel de 
oefensessies als in de baan is het zaak, dat we beschikken over begeleiders die het 
fijn vinden, om zich in te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij 
nodigen u dan ook uit zich aan te melden als begeleider. Dit kan bij de coördinator 
van Special Golf op onderstaand telefoonnummer. Alvast dank daarvoor.   
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SPONSOR
WEDSTIJD 
Op zondag 15 mei 2022 organiseert BurgGolf Haverleij een sponsor-
wedstrijd voor Special Golf. Door deelname aan deze wedstrijd kunt 
u niet alleen kennis maken met onze deelnemers van Special Golf en 
hun begeleiders, maar levert u ook een sponsorbijdrage aan Special 
Golf. Met deze steun kunnen steeds meer mensen met een beperking 
deel-nemen aan de golfsport.

De wedstrijd wordt gespeeld op de Par-3 baan. De wedstrijdvorm is 
4EXASÏ3CRAMBLEÏENÏWORDTÏALSÏSHOTGUNÏWEDSTRIJDÏGESPEELD�Ï)EDEREÏmÏIGHTÏ
BESTAATÏUITÏ�ÏTEAMSÏVANÏ�ÏOFÏ�ÏPERSONEN�Ï7EÏPROBERENÏINÏELKEÏmÏIGHTÏEENÏ
deelnemer en/of een begeleider van Special Golf in te delen. 

Tussen 12:30 en 13:00 uur wordt u door de wedstrijdleiding ontvangen 
in het clubhuis van BurgGolf Haverleij. Om 13:00 uur worden de wed-
strijdregels toegelicht, waarna de deelnemers zich naar hun starthole 
op de Par 3-baan begeven. De start is om 13.30 uur. 

Zoals gezegd steunt u als deelnemer Special Golf. Het sponsorbedrag 
voor deze wedstrijd bedraagt € 15,00 per persoon, wat iedere deel-
nemer (ook de begeleiders) betaalt bij de wedstrijdleiding. Na betaling 
ontvangt u de wedstrijdkaart waarop staat vermeld in welk team u bent 
ingedeeld en op welke hole u start. Niet-leden betalen een greenfee á 
€ 17,50 (Loyaltee leden € 14,50) bij de receptie.

Aan het eind van de wedstrijd krijgt u, namens Special Golf, een drankje 
en een hapje aangeboden. Het sponsorgeld wordt overgedragen aan 
#ELLOÏDIEÏDEÏlÏNANCIÀNÏVANÏ3PECIALÏ'OLFÏBEHEERT�

Leden van BurgGolf Haverleij kunnen zich inschrijven via de wedstrijd- 
kalender op de portal. Niet-leden kunnen zich inschrijven door een 
e-mail te sturen aan: specialgolfhaverleij@gmail.com onder vermelding 
van uw naam en NGF-handicap.

Inschrijven voor deze wedstrijd kan tot 1 mei 2022.

Voor vragen: wedstrijdleiding Hetty en Karl Stoof.

Bereikbaar via telefoonnummer 06-22806922 of 06-40193259.


