
Terugblik 
Na een succesvol start in 2021, kunnen we ook terugkijken op een geslaagd 2022. 
Naast de oefensessies op de zaterdagmiddag heeft Special Golf 10 t/m 12 juni 
deelgenomen aan de Special Olympics in Enschede. Ook stonden golfuitwisselingen 
op het programma: 23 april Golfbokaal Liemeer, 21 mei Prise d’Eau,17 september 
Open Skills dag BurgGolf Haverleij en 17 september Open Prise d’Eau.  

Deelnemers, Sponsoren en Donateurs 
 

 
 
 
 

 

Golfleraren 
Kwaliteit, kennis en aanreiken van golfvaardigheden door Naud Bank, Helmuth van 
Heel, Suzanne Lanfermeijer, Cora van Rongen en Robbin Schuurman, heeft ertoe 
bijgedragen dat de deelnemers optimaal hun eigen golfvaardigheden hebben kunnen 
oefenen. Voor 2023 zullen Naud Bank, Helmuth van Heel, Robbin Schuurman en 
Suzanne Lanfermeijer de oefensessies blijven verzorgen. 

Begeleiders 
Begeleiders; Marcel Bosboom, Hans van Ettekoven, Hetty Stoof, Edwin Bijlsma, Karl 
Stoof Edith Reek en Lau Verhoeven, verdienen een dik compliment voor de wijze 
waarop zij zich hebben ingezet om de golfleraren en deelnemers tijdens de 
oefensessies en wedstrijden bij te staan. Hun inzet was en is onontbeerlijk om 
Special Golf succesvol te laten zijn. 

Opleiding 
Om de begeleiders handvatten aan te reiken bij het ondersteunen van deelnemers 
met een verstandelijke beperking, tijdens de oefensessies en wedstrijden, heeft in de 
maand februari, met succes een opleidingsprogramma plaatsgevonden.  

Sponsormiddag  
Zondag 11 september vond bij stralend weer de Golfdag voor sponsoren en 
begeleiders van Special Golf en hun partners plaats op de banen van BurgGolf 
Haverleij. In een ontspannen sfeer werd met elkaar kennisgemaakt en kwam de 
betrokkenheid bij Special Golf sterk naar voren.  
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Partners 
Om Special Golf mogelijk te maken, gaat onze dank uit naar alle partners, sponsoren 
en donateurs voor hun geweldige bijdragen. Zonder deze ondersteuning zouden wij 
Special Golf niet hebben kunnen vormgeven om mensen met een verstandelijke 
beperking iedere zaterdagmiddag te laten deelnemen aan het golfen. 

Cello-zorg 
De betrokkenheid van Cello-Zorg, om ons bij te staan en te ondersteunen, betekent 
veel voor alle betrokkenen bij Special Golf Haverleij. Waardering en dank gaan uit 
naar Manager Zorg en Dienstverlening, Coördinator Vrije Tijd en begeleiders binnen 
Cello-Zorg.  

Doorkijk 2023 
De voorbereidingen voor 2023 zijn inmiddels opgepakt. We kijken vooruit naar het 
derde jaar waarin we weer met veel enthousiasme en plezier met de deelnemers de 
golfsport gaan beoefenen. Inschrijving deelnemers, rooster begeleiders, inzet 
golfleraren, planning uitwisselingsprogramma, benaderen partners en donateurs, 
afspraken met BurgGolf Haverleij vragen onze aandacht. 

Stichting Special Golf i.o. 
Voor de continuïteit van Special Golf is besloten om onze activiteiten, met ingang van 
1 januari 2023, onder te brengen in een stichting. Het bestuur van de stichting 
Special Golf wordt gevormd door: Wim Jansen, Frans Reek en Cees Heesbeen. 
OKW-notarissen – Vught www.owknotarissen.nl met name de heer R.P.M. Oomens, 
zal de oprichtingsakte opstellen en zorgdragen voor de inschrijving bij de KvK.  

Vrijwilligers 
Om onze oefensessies in goede banen te leiden, is het zaak, dat naast golfleraren, 
ondersteuning plaatsvindt door vrijwilligers als begeleider. Neem met ons contact op 
als u of iemand in uw omgeving zich wil inzetten voor Special Golf om mensen met 
een verstandelijke beperking tijdens de oefensessie mede te ondersteunen. 
Aanmelden kan door ons een e-mail sturen: specialgolfhaverleij@gmail.com 

Help Special Golf 
Om Special Golf voor mensen met een verstandelijke beperking te kunnen laten 
golfen is het belangrijk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Naast 
de eigen bijdrage van de deelnemers zouden wij het geweldig vinden als leden van 
BurgGolf Haverleij en mensen uit het netwerk van de leden en derden, een bijdrage 
van 5 Euro willen overmaken. Hiermee kunnen we de deelnemers in 2023 weer laten 
golfen. Bankrekeningnummer NL 38 RABO 0118102206 t.n.v. Cello o.v.v. Special 
Golf. Hartelijk dank hiervoor. 
 
Wil u meer van ons weten? Bezoek dan onze website met real time informatie 
over Special Golf op www.specialgolfhaverleij2021.com 
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