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Special Golf Haverleij
Crowdfunding
De Start is op 1 maart 2022. Met gebruik van de QR-code op een poster kunt u een
bedrag doneren, waarmee u ons ondersteund om naast de aankoop van materialen
ook de opleiding van begeleiders te bekostigen. De poster treft u aan bij de ingang
van BurgGolf Haverleij, de Cello zorginstellingen en locaties in ’s-Hertogenbosch.
Wij hopen dat vele van u ons gaan ondersteunen, waarvoor bij voorbaat onze dank.
Kijk ook op www.unieksporten.nl project Special Golf Haverleij.

Logo Special Golf Haverleij
Nieuwe logo is gerealiseerd, met bijzonder veel dank en waardering aan Robbin
Schuurman www.burozeven.nl, waarmee wij ons herkenbaar presenteren.
De zwaan wordt gezien als een elegant dier. Wij laten met dit logo zien dat mensen
met een beperking, onderdeel zijn van onze samenleving, en wij hun een
ervaringsrijke golfomgeving bieden. De kleuren van de regenboog benadrukken dat
iedereen gelijk is. De zwarte zwaan wordt gezien als een buitenbeentje wat verwijst
naar onze doelgroep, maar is een mooie zwaan. De kop van de zwaan is even
anders maar sierlijk met gebruikmaking van een golfclub, en legt de verbinding met
Special Golf (G-Golf).

Uitwisselingsprogramma
Bij Golfclub Prise d’Eau in Tilburg www.prisedeau-golf.nl hebben we 21 mei 2022
onze eerste Special Golf ontmoeting. We gaan met een gemixte flight de baan in en
nemen deel aan oefeningen op de Putting Green, chipping en pitching. U bent die
dag van harte welkom om de deelnemers te ondersteunen bij hun golfspel.

Special Olympics
Het programma voor de Special Olympics, dat wordt gehouden van 10 tot en met 12
juni 2022 en wordt gespeeld op de Twentsche Golfclub in Delden. De 4 deelnemers
die worden afgevaardigd zijn: Ilco Bosboom, Sjoerd Veenstra, Bart Schenk en Peter
van der Putte. Voor aanvullende informatie over de Special Olympics in Twente ga
naar www.specialolympics.nl
Tijdens de Special Olympics wordt het vervoer gefaciliteerd door KAV-autoverhuur,
www.kavautoverhuur.nl die ons als sponsor in de gelegenheid stelt de deelnemers en
begeleiders te verplaatsen van het Olympisch dorp in Enschede naar en van de
Twentsche Golfclub in Den Delden. De commissie, begeleiders en de deelnemers
zeggen KAV-autoverhuur dank voor deze ondersteuning.

Birdie
Beschikbaar stellen van een Birdie door Venrooy Goud- en ZilverindustrieB.V.
www.venrooybv.nl in de vorm van ons logo, om uit te reiken aan deelnemers die
tijdens wedstrijden, georganiseerd door Special Golf een Birdie slaan. Hiermee geven
wij uiting aan het belang van onze doelgroep en als herinnering aan het deelnemen.
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Special Golf Bokaal
Bij Golf- en Countryclub Liemeer www.golfclubliemeer.nl gaan de deelnemers aan de
Special Olympics zich voorbereiden op 23 april 2022. Met ondersteuning van onze
coaches en begeleiders maken de deelnemers kennis met de speelwijze tijdens de
Special Olympics in juni 2022.

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 wordt u vriend en ontvangt u een Bag Tac met
Marker waarmee u uitdrukking geeft aan het belang van Special Golf.

Banner
Voor promotie van Special Golf hebben wij een banner gerealiseerd, met dank aan
Robbin Schuurman www.burozeven/nl. De banner verwijst naar de vele
mogelijkheden waarop u ons en daarmee de deelnemers kunt ondersteunen om aan
de golfsport deel te nemen. Op de balie van de receptie ligt ons visitekaartje waarop
aanvullende informatie staat. Neem even de tijd om hier kennis van te nemen.

Golf Cap
Alle deelnemers, coaches en begeleiders zullen worden voorzien van een golf cap
met logo van Special Golf, waarmee we zichtbaar zijn in en rond de baan.
Fysiokleding en Yachting Textiles www.yachting-textiles.com stelt ons deze ter
beschikking

Donateur
Voorjaar 2022 gaan we met de deelnemers van Special Golf (G-Golf), naast de
wekelijkse trainingen op zaterdagmiddag, starten met een uitwisselingsprogramma
met Golfclubs, en nemen we in juni deel aan de Special Olympics, die in Nederland
worden gehouden. Om de deelnemers tijdens hun flight in de baan goed te faciliteren
is het belangrijk dat zij beschikken over goede ‘BIDONS’. Drinken tijdens het spelen
in de baan is een must en dus zijn wij op zoek naar een donateur die bereid is 25
bidons beschikbaar te stellen. Bent u diegene! Laat het ons weten door te mailen
naar specialgolfhaverleij@gmail.com. U kunt ons ook bellen op 06-531 486 57.
Wilt u ook donateur worden, zouden wij dat op prijs stellen. Bij voorbaat onze dank.
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