
Vriend van Special Golf 
Inmiddels hebben zich 4 personen aangemeld als ‘vriend van Special Golf’ en 
hebben de bag tag en marker aangereikt gekregen. Hiermee geven zij blijk van hun 
betrokkenheid om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen bij het 
uitoefenen van de golfsport.  
Wordt ook ‘Vriend van Special Golf’ door het overmaken van € 25,00 op 
bankrekeningnummer NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf en uw email 
adres. Wij zorgen dat u de bag tag en marker ontvangt. 

Donateurs 
De achter ons liggende maanden hebben we van 25 donateurs een bedrag 
ontvangen, dat ons in staat stelt om de opleiding van vrijwilligers en de aanschaf van 
trainingsmateriaal te realiseren. Veel dank gaat dus uit naar onderstaande donateurs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om deelnemers aan Special Golf blijvend de mogelijkheid te bieden aan de golfsport 
deel te nemen, is het zaak dat donateurs ons ondersteunen met een financiële 
bijdrage. Door het overmaken van een bedrag naar keuze op bankrekeningnummer 
NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf, kunnen wij structureel mensen met een 
beperking laten deelnemen aan de golfsport. Bij voorbaat dank en waarderen we uw 
donatie.  

Sponsor 
Zonder sponsoren kunnen we deelnemers aan Special Golf niet blijvend de 
mogelijkheid bieden deel te nemen aan de oefensessies op de zaterdagen. Naast 
een financiële ondersteuning kan ook sprake zijn ondersteuning in natura door het 
aanreiken van trainingsmaterialen.  
U kunt daarvoor met ons contact opnemen, zodat we samen kijken hoe een en ander 
ingevuld kan gaan worden. Stuur ons een e-mail aan het secretariaat  
specialgolfhaverleij@gmail.com of bel met onze coördinator Wim Jansen bereikbaar 
onder nummer +31 (0) 653 148 657. 
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Sponsor 
Wij verwelkomen als organisatie Oudetennisballen www.oudetennisballen.com als 
nieuwe sponsor voor Special Golf Haverleij. De heer Stefan Niesten geeft hiermee, 
als ondernemer, zijn maatschappelijke betrokkenheid aan, dat bewegen voor mensen 
met een beperking belangrijk is.  
Zij zijn gespecialiseerd in oude tennis- en padelballen en proberen de schakel te zijn 
tussen de tennissport en de zoektocht naar tweedehands tennisballen. Hiernaast 
proberen zij tennisballen circulair te maken en meer duurzaamheid te creëren in de 
tennis- en padel sport. Zij zijn actief door heel Nederland & België en zijn gevestigd in 
's-Hertogenbosch. Hier werken zij samen met vele tennisclubs en scholen.  
 
Sinds 2018 wordt hun magazijn verzorgd door de leerlingen van het Stedelijk VSO te 
Rosmalen bij het praktijkvak Logistiek. Het Stedelijk VSO is onderdeel van Stichting 
HUB Noord-Brabant en biedt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met 
gedrags- en leerproblemen die uitvallen binnen het regulier onderwijs 

Presentatie deelnemers, coaches en begeleiders 
Met veel dank aan: FysioKleding/Yachting Textiles www.fisiokleding.nl, Spectrum 
Consultancy www.treetops.nl, Omnia Consultancy www.omnia-consultancy.com en 
Business Data Challengers www.businessdatachallengers.nl zijn wij als team goed 
herkenbaar tijdens golfactiviteiten, uitwisselingsprogramma’s en wedstrijden. 

 

 
 
Golfbokaal 
23 april 2022 – 10.30 uur Golfclub Liemeer. De deelnemers aan 
de Special Olympics, die plaatsvinden van 10 tot 12 juni 2022, 
gaan met elkaar de competitie aan om zich voor te bereiden op de 
wedstrijd die gespeeld gaat worden op de Twentsche Golfclub. 
Ilco Bosboom, Sjoerd Veenstra, Bart Schenk en Peter van der 
Putten nemen deel aan de Special Olympics. Als begeleiders zijn 
aanwezig; Hetty Stoof, Karl Stoof, Edwin Bijlsma, Marcel Bosboom, 
en Suzanne Lanfemeijer. De coaching voor de deelnemers van 
Special Golf wordt verzorgd door Cora van Rongen. 

Uitwisseling 
21 mei 2022 – 10.00 uur Golfclub Prise d’Eau in Tilburg. 
Deelnemers G-Golf Prise d’Eau en Special Golf Haverleij 
ontmoeten elkaar en spelen in de baan en skills.  
Een golf ontmoeting waar mensen met een verstandelijke 
beperking samen golfen. Special Golf reist af met 13 golfers 
ondersteund door 6 begeleiders. We worden op deze dag 
ontvangen door Martin Staats en Helmi van der Loo. 
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Beursvloer 2022 
 
19 mei 2022 – 15.30 uur Koning Willem I College ’s-Hertogenbosch. 
Op deze maatschappelijk Beursvloer ontmoeten gemeente, bedrijven, onderwijs, 
serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. De Beursvloer is er voor 
bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de 
(lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. De Beursvloer is er voor instellingen, 
verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van 
kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt combinaties waardoor 
honderden mensen in beweging komen en waarmee lokale samenlevingen verbeterd 
en versterkt worden. 
 
G-Tennis ontmoet G-Golf 
4 juni 2002 – 14.30 uur BurgGolf Haverleij.  
Een bijzondere ontmoeting, waar deelnemers uit de G-sport kennismaken met G-
Golf. Special Golf organiseert deze dag met ondersteuning van Stefan Niesten, als 
initiatiefnemer en betrokken bij G-Tennis. Doel van deze ontmoeting is om met 
behulp van skills, G-tennissers golf te laten ervaren. 

Bosch Sportakkoord 
Special Golf is lid van Het Bosch Sportakkoord, en geeft hiermee blijk aan het 
belang van bewegen voor iedereen in de samenleving. We hebben een aanvraag, 
onderbouwd met een projectplan, bij de gemeente ’s-Hertogenbosch ingediend, om 
in aanmerking te komen voor stimuleringssubsidie t.b.v. Special Golf. Hiermee zijn 
we in staat professionals in te huren voor het verzorgen van de oefensessies en 
trainingsmaterialen aan te schaffen. Medio mei 2022 zal een speciale commissie de 
keuzes bekend maken welke organisaties voor de stimuleringssubsidie zijn 
aangewezen. 

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, stuur een email specialgolfhaverleij@gmail.com, of neem contact 
telefonisch contact op +31 (0) 653 148 657.  
 
U bent altijd van harte welkom om op zaterdag vanaf 15.00 uur, kennis met ons te 
maken en u te oriënteren op locatie BurgGolf Haverleij. 
 
 
Bezoek onze website met real time informatie over Special Golf Haverleij 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat commissie Special Golf Haverleij: specialgolfhaverleij@gmail.com 
Rekeningnummer Rabobank: NL 38 RABO 0118102206 o.v.v. Special Golf 
Website: www.specialgolfhaverleij2021.com Mobiel: +31 (0) 653 148 657 


