
Website & e-mail Special Golf 
De website www.specialgolfhaverleij2021.com is live gegaan. De commissie wil op 
deze wijze informatie delen over Special Golf Haverleij en daarmee de communicatie 
optimaliseren. Mocht u zich geroepen voelen ons te voorzien van onderwerpen voor 
de website, stuur een e-mail aan specialgolfhaverleij@gmail.com waarvoor dank. 

Deelnemers van start  

5 maart 2022 gaan de deelnemers aan Special Golf weer van start op BurgGolf 
Haverleij www.burggolf.nl Tot eind juni 2002 wordt iedere zaterdag van 15.00 tot 
17.00 uur geoefend en gespeeld op de Par-3 baan. Kom rustig eens kijken en maak 
kennis met deze activiteit voor mensen met een beperking. 

Uitwisselprogramma  
Bij Golfclub Prise d’Eau in Tilburg www.prisedeau-golf.nl hebben we, onder 
voorbehoud, op 21 mei 2020 onze eerste Special Golf ontmoeting. We gaan met de 
deelnemers een Par-3 wedstrijd lopen. U bent die dag van harte welkom om de 
deelnemers te ondersteunen bij hun golfspel. 

Special Olympics 

Van 10 tot en met 12 juni 2022 nemen wij deel aan de Special Olympics, welke dit 
jaar plaatsvinden in Nederland. Op de Twentsche Golfclub in Delden worden de 
wedstrijden gehouden. Special Golf Haverleij heeft 4 deelnemers afgevaardigd. Voor 
aanvullende informatie www.specialolympics.nl   

World Golf Teachers Federation 
Onlangs sloten de World Golf Teachers Federation (WGTF) of The Netherlands en 
BurgGolf De Haverleij (Den Bosch) een vergaande samenwerking af. Een van de 
hoofdpunten van de samenwerking is dat de WGTF-golfleraren levert aan De 
Haverleij. Momenteel zijn er WGTF-golfleraars bezig met lesgeven, waarvan twee 
WGTF pro dames met alle enthousiasme lesgeven en coachen binnen Special Golf 
Haverleij. Voor aanvullende informatie www.wgtf.nl  

Vriend van Special Golf 

Oproep aan leden van BurgGolf Haverleij om vriend te worden van Special Golf. Door 
het overmaken van € 25,00 op onderstaand rekeningnummer of een ‘Tikkie’ te 
sturen, ontvangt u een Bag Tac en Marker. Hiermee ondersteund u Special Golf, en 
kunnen wij de coaching en begeleiding van de deelnemers kwalitatief blijvend 
vormgeven.  
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Wedstrijdkalender  
15 Mei 2022 organiseren wij een Golfmiddag. Inschrijven kan door een email te 
sturen aan de commissie Special Golf specialgolfhaverleij@gmail.com met 
vermelding van het aantal personen.  

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 p.p. en kunt u overmaken op onderstaand 
bankrekeningnummer. De wedstrijd wordt gespeeld op de Par-3 baan en iedere flight 
bestaat uit max. 3 personen, waarvan een deelnemer van Special Golf. We starten 
om 13.30 uur waarna iedere 10 minuten de volgende flight van start gaat. We sluiten 
af met een drankje en een hapje in het clubhuis. 

Management BurgGolf Haverelij 
Het management van BurgGolf Haverleij kent met het afscheid van Geert Frommé en 
Maureen Hubers een nieuwe bezetting. Als operationeel manager a.i. is per één 
januari 2022 de heer Peter den Butter aanspreekpunt, en voor sales & events is met 
ingang van één februari 2002 mevrouw Jessie de Bruijn aanspreekpunt.  

Kleding 

De deelnemers, coaches en begeleiders beschikken inmiddels over een outfit. 
Hierdoor is de crew van Special Golf voor iedereen herkenbaar.  
Dank gaat uit naar de sponsoren; Spectrum Consultancy www.treetops.nl , Omnia 
Consultancy www.omnia-consultancy.com  en Yachting Textiles www.fysiokleding.nl 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Fonds Gehandicaptensport - Unieksporten 
Begin december 2021 heeft de commissie Special Golf Haverleij, bij Fonds 
Gehandicaptensport www.fondsgehandicaptensport.nl een goed onderbouwde 
aanvraag neergelegd om via Crowdfunding € 1.500,00 als streefbedrag, op te halen 
voor de opleiding van begeleiders en de aanschaf materialen. 

Het bestuur van Fonds Gehandicaptensport heeft medio januari 2022 onze aanvraag 
voor Crowdfunding gehonoreerd. Door het uitbrengen van een poster met QR-code, 
2e week februari 2022, wordt aandacht gevraagd voor een donatie om Special Golf 
Haverleij te ondersteunen. 

Kijk ook op www.unieksporten.nl/crouwdfunding project Special Golf Haverleij. 

In de Baan 
Het spelen van een flight, vraagt om goede Golf sets. Wij stellen het op prijs als u een 
bedrag doneert op onderstaand bankrekeningnummer, waardoor wij in staat worden 
gesteld deze aan te kopen ter realiseren voor Special Golf Haverleij.  
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