
Business Data Challengers 
Welkom aan onze nieuwe sponsor Business Data Challenger opgericht door Hans 
van Diggelen en Willem de Fiouw, kent enthousiaste en gedreven consultants op het 
gebied van data-gedreven dienstverlening.  
“Een boetiek in data-gedreven dienstverlening, dicht bij de klant, wendbaar, 
schaalbaar en doeltreffend”. 
Data vormt de basis voor slimme nieuwe toepassingen waarmee we het leven van 
mensen en organisaties verbeteren. Van het maken van eenvoudige 
standaardrapportages, het ontwikkelen van slimme algoritmes tot het advies en de 
inrichting van compleet Data gedreven toepassingen die helpen met nieuwe inzichten 
en het nemen van (geautomatiseerde) beslissingen. BDC gaat de Challenge aan om 
meerwaarde uit uw data te halen. Onze specialisatie richt zich op Analytics, Business 
Intelligence, Datawarehousing en Data Science. 
 
BDC www.businessdatachallengers.nl maakt snel, overzichtelijke en duidelijke 
visualisaties van informatie vanuit geavanceerde analyses van gegevens. Dit creëert 
een vertrouwde basis voor besluitvorming. BDC integreert en verbindt uw gegevens 
sneller dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden. 

Crowdfunding 
1 maart 2022 zijn we gestart met crowdfunding als doel een streefbedrag te 
realiseren van € 1.500,00. Hiermee kunnen we de aankoop van materialen en de 
opleiding van begeleiders bekostigen. De teller staat op € 1.055,00 met dank aan de 
donateurs van nu. De actie loopt door tot 3 april 2022.  
Wij zouden het op prijs stellen als u overweegt om een donatie te doen en klik op 
https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/348/special-golf-bij-burggolf-haverleij.  
Veel dank daarvoor.  

Sponsorwedstrijd 
Op zondag 15 mei 2022 organiseert BurgGolf Haverleij een sponsorwedstrijd. Door 
uw deelname kunt u kennis maken met onze deelnemers van Special Golf en hun 
begeleiders, maar levert u ook een financiële bijdrage aan Special Golf, waardoor 
meer mensen met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen aan de golfsport. 
In nieuwsbrief 5, vindt u alle informatie over deze sponsorwedstrijd, zie onze website 
onder nieuws www.specialgolfhaverleij2021.com  
 
Inschrijven voor deze wedstrijd kan tot 10 mei 2022. 
Voor vragen: wedstrijdleiding Hetty en Karl Stoof. 
Bereikbaar via telefoonnummer 06-22806922 of 06-40193259 
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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.
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Steun Special Golf 
 
Willen we Special Golf Haverleij de komende jaren goed later integreren binnen 
BurgGolf Haverleij hebben we uw ondersteuning hard nodig. Er zijn tal van 
mogelijkheden om uw steun te laten blijken, waaronder: doneren, lid worden van 
Vriend van Special Golf, toetreden tot de club van 100, deelnemen aan 
sponsorwedstrijden en / of sponsor worden.  
Kijk op onze website voor meer informatie www.specialgolfhaverleij2021.com of 
neem contact met ons op specialgolfhaverleij@gmail.com  

 
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 door een email te sturen specialgolfhaverleij@gmail.com , mobiel te 
bellen op telefoonnummer +31 (0) 653 148 657 of kom op de zaterdagmiddag naar 
BurgGolf Haverleij en meld u daar aan. 

Special Olympics 
Begin april 2022 verschijnt een extra editie van deze nieuwbrief, met de laatste 
ontwikkelingen van de Special Olympics in Twente www.specialolympics2022.nl   
Hierin een kijkje achter de schermen van de spelen die van 10 – 12 juni 2022 
plaatsvinden, met de voorstelling van de deelnemers, het speelschema en de 
sponsoren. 

Mocht u de spelen willen bezoeken, zouden wij dat natuurlijk op prijs stellen om alle 
deelnemers aan te moedigen tijdens de wedstrijden. De Golf wordt gespeeld op de 
Twentsche Golfclub. 
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