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Special Golf Haverleij
Donatie Golfclub BurgGolf Haverleij
Op de Algemene Ledenvergadering van GCBH d.d. 19 april 202, werden de leden op
de hoogte gebracht door het bestuur, dat de overeenkomst tussen GCBH en
BurgGolf op 31 december 2021 na 20 jaar zal worden beëindigd.
De Algemene Ledenvergadering van GCBH, heeft op voordracht van het bestuur en
met instemming van de leden, het batig saldo toe te wijzen aan goede doelen,
waaronder Jeugdzorg Sport en Cultuur Regio ’s-Hertogenbosch, Jeugd Golf Den
Bosch en Special Golf Haverleij.
Special Golf Haverleij heeft een DONATIE ontvangen van € 2.500,00.
De commissie Special Golf waardeert en bedankt bestuur en leden GCBH voor deze
donatie. Met deze donatie kunnen wij mensen met een verstandelijke beperking de
mogelijk bieden deelnemen aan de Golfsport en het realiseren van
uitwisselingsprogramma’s met ander Golfclubs.

PGA Holland
PGA Holland, staat internationaal hoog aangeschreven als opleider voor Golf
Professionals. Voor de internationale contacten is de PGA Holland aangesloten bij de
overkoepelende Confederation of Professional Golf (CPG). De inzet van
gekwalificeerde golfleraren en coaches binnen de golfsport wordt wereldwijd
gewaardeerd.
Special Golf Haverleij beschikt over PGA-professionals, die zich inmiddels heeft
bewezen, om mensen met een verstandelijke beperking, deel te laten nemen aan de
golfsport. Dit aan de hand van een zeer gevarieerd trainingsprogramma.

World Golf Teachers Federation
De World Golf Teachers Federation (WGTF) is 's werelds grootste vereniging van
golfleraren. Opgericht in 1989 in de VS en vandaag de dag een organisatie van
gecertificeerde golfleraren, verdeeld over 98 landen. In Nederland zijn ruim 600
golfleraren opgeleid. De filosofie van de WGTF in Nederland is om de passie met
plezier in golf, over te brengen op golfleraren en golfers.
Special Golf Haverleij en WGTF werken in dit verband samen, om het voor mensen
met een verstandelijke beperking mogelijk te maken aan golfsport deel te nemen

Sponsoren en Donateurs Special Golf Haverleij

