Nieuwsbrief 1
15 december 2021

Special Golf Haverleij
Met deze Nieuwsbrief informeren wij alle betrokkenen over onderwerpen die
plaatsvinden binnen Special Golf Haverleij.

Terugblik 2021
Op de website van BurgGolf, www.burggolf.nl, is een artikel geplaatst waarin wordt
teruggekeken op het eerste half jaar, waar coaches, begeleiders en deelnemers met
veel plezier hebben gegolft. Met name de deelnemers van Cello keken uit naar de
wekelijkse oefensessies, waar inmiddels goede vorderingen zijn gemaakt.

Programma 2022
Coaches en Begeleiders
Inmiddels is het team voor 2022 samengesteld. De coaching wordt verzorgd door
Naud Bank, Suzanne Lanfermeijer en Cora van Rongen. De begeleiders zijn Hetty
Stoof, Karl Stoof, Hans van Ettekoven, Lau Verhoeven, Edwin Bijlsma en Marcel
Bosboom. Projectleiding binnen Cello is in handen van Peter Janssen en de
coördinatie Special Golf is in handen van Wim Jansen. Het rooster wat betreft de
inzetbaarheid van coaches en begeleiders zal begin februari 2022 worden
toegestuurd, na afstemming met de coaches.
Registratie Deelnemers
Met de startdatum op 5 maart 2022 wordt wederom gekozen voor twee groepen. De
A-groep oefent op de even weken en de B-groep op de oneven weken. Alle
oefensessie vinden plaats op de zaterdagmiddag en er wordt gestart om 15.00 uur.

Protocol
Begeleiders
Met de ervaringen en de opgedane kennis tijdens de oefensessies, is het belangrijk,
dat alle begeleiders beschikken over dezelfde kennis en aanpak. In de maand januari
en februari 2022 zal een dagdeel worden georganiseerd, waarin de begeleiders
handvaten aangereikt krijgen in het begeleiden van deelnemers binnen Special Golf.

Commissie
Om Special Golf structureel vorm te geven en taken te kunnen verdelen is het zaak
dat een commissie hiervoor wordt samengesteld. Naast Peter Janssen, Cora van
Rongen en Wim Jansen is het wenselijk dat een begeleider toe treedt tot de
commissie. Meld u aan door een e-mail te sturen aan: wthjansen@gmail.com

Kleding
De Crew beschikt inmiddels over polo’s met logo van BurgGolf Haverleij.
Voor 2022 zijn inmiddels voor de Crew softshell jacks met het label Clique model
Milford besteld. Met dank aan de sponsoren.
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Sponsor en Donateur
BurgGolf Haverleij is ons ter willen geweest, door de driving range en Par-3 baan
beschikbaar te stellen voor de oefensessie. Willen we Special Golf borgen als
activiteit op Haverleij, is het noodzakelijk dat door gerichte promotie meer sponsors
en donateurs gaan aansluiten. Bij Fonds Gehandicaptensport is een aanvraag
ingediend voor donatie van € 1500,-, welke verloopt via Crowdfunding.

Specials
Voor 2022 staan in aantal activiteiten op de planning waaronder: Club van 100,
Golfmiddag en Sponsor/donateur dag. Om hier aandacht bij de leden van BurgGolf
Haverleij te vragen wordt nagedacht over het realiseren van een banner.

Vrienden van Special Golf
Het streven is om de leden van BurgGolf Haverleij deel te laten zijn van Special Golf,
door vriend te worden. Tegen inleg van minimaal € 15,- wordt men ‘Vriend van
Special Golf’ en ontvangt men een label voor aan de golftas. Wij hopen hiermee dat
Special Golf optimaal kan integreren binnen BurgGolf Haverleij.
Bedrag van € 15,- kunt u overmaken rekeningnummer: NL 38 RABO 0118102206
t.n.v. Cello onder vermelding Vrije tijd Golf.

Begroting
Om Special Golf structureel een plaats te geven binnen BurgGolf Haverleij, zijn
middelen noodzakelijk, om kosten die hiermee gepaard gaan, blijvend te kunnen
financieren. Voorjaar 2022 kent een dekkende begroting. Het vinden van donateurs
en sponsors is een blijvend aandachtspunt. Heb u contacten in uw netwerk die bereid
zijn te sponsoren en/of een doneren, stuur een email aan: wthjansen@gmail.com

Special Olympics 2022
Van 10 tot 12 juni 2022 vinden de Special Olympics plaats in Nederland op de
Twentsche Golfclub in Ambt Delden. Een viertal deelnemers van Special Golf
Haverleij zullen in januari 2022 worden ingeschreven voor de Special Olympics.

BurgGolf Haverleij
De inzet van alle medewerkers binnen BurgGolf Haverleij verdiend een compliment
voor de wijze waarop zij ondersteuning hebben verleend, dank daarvoor.
Met ingang van 1 januari 2022 zal Geert Frommé – operationeel manager Haverleij
het stokje overgedragen. Wij danken Geert Frommé voor de deskundige en prettige
samenwerking en wensen hem veel succes in zijn nieuwe uitdaging als manager op
De Goese Golf.
Met ingang van 1 december 2021 heeft Maureen Hubers – verantwoordelijk voor
Sales & Event Haverleij, elders een nieuwe uitdaging gevonden. Wij danken haar
voor de inzet bij Special Golf.

