
Herenleed 
Dit voorjaar kijk ik met weemoed terug op de barre tijden van het lange,  
laatste jaar 2020, barre tijden die wij vol verlangen achter ons willen laten 
om terug te keren naar ons normale leven, inclusief een normaal golf-leven.

Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug 
naar het vroegere televisieprogramma 
‘Herenleed’, waarin sprake was van veel  
weemoed en verlangen.

Het wegvallen van ons hele wedstrijd- 
programma afgelopen jaar een staaltje 
Herenleed te noemen, vind ik echter nogal 
aanmatigend. Alsof enkel wij Grootvaders 
geleden hebben omdat er niet gegolfd  
kon worden?

Op geen enkele manier wil ik tekort doen  
aan de mensen die werkelijk hebben  
geleden door Covid-19. Het zou mij niet 
verbazen als de OGD procentueel wat  
meer getroffen is en spreek graag mijn  
medeleven uit.

Met weemoed denk ik aan hen, aan de 
mensen in het algemeen en hun naaste 
familieleden, vrouwen en kinderen.

In OGD verband denk ik ook vooral aan 
‘onze’ jongeren, kinderen met fysieke of 
psychische beperkingen, die wij in 2020 
minder goed hebben kunnen bereiken  
door de bizarre omstandigheden.

1]  De mooie OGD donatie aan De Peppelstek op Urk voor  
een nieuwe schommel, is voor de blije kinderen een leuke  
aanwinst in de lockdown

2] De afgekeurde ruiter-lift van SPG-Langstraat is vervangen
3] Een nieuw paard voor de Stalvrienden
4] Kinderfeestje op de Zonnehoeve
5]  Paarden- en kindervreugd
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Golfende Grootvaders steunen  
gehandicapte jeugd

Wel hebben wij mogen ervaren dat, 
ondanks alle vreemde beperkingen, een 
harde kern van donateurs en consuls het 
‘goede doelen’-deel van Old Grand-Dad in 
stand heeft gehouden.

Deze harde kern heeft mogen bijdragen 
aan waardevolle projecten. De opgelopen 
tekorten aan inkomsten en uitgaven halen 
wij wel weer in.

Vol verlangen kijk ik dan ook uit naar het 
moment dat wij weer ‘gewoon’ kunnen 
gaan doen, ‘gewoon’ met elkaar om 
kunnen gaan, ‘gewoon’ met elkaar kunnen 
gaan golfen en gewoon weer ‘onze’ kinde-
ren kunnen helpen met onze donaties. 

Vol verlangen gaan wij de zomer tegemoet 
die hopelijk weer in het kader van golf mag 
staan, onder omstandigheden die weer 
club- en regiowedstrijden toelaten en 
misschien komen wij dan toch nog in Cross-
moor samen voor de Landelijke Finale. 
 
Ik wens iedereen deze zomer een  
goed golfjaar.

Helgert van Raamt
Voorzitter
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• 2014 € 142.601 aan 43 projecten. 
Lustrumjaren zijn 2014 en 2019. 

Financiën
Het verzenden van de donatieverzoeken 
per mail is een succes, 6.000 donatie-
verzoeken zijn per mail verstuurd en 
bijna 5.500 donaties zijn ontvangen.. 
De komende jaren verwachten wij een 
substantiële daling van de drukkosten door 
verdere digitalisering. Zie pagina 11 van dit 
Jaarbericht 2020 voor het volledige Financi-
eel verslag 2020 en de jaarcijfers 2020.

Donateurs
De grootvader-donateurs doneerden in 
totaal € 149.794, circa 7% lager dan  
in 2019.

De Top Vier Clubs gerangschikt naar het  
aantal ontvangen donaties zijn:
•   Rijk van Nijmegen, Clubconsul  

Peter van Mens: 171
•   Tongelreep, Clubconsul Rob van der Laan: 

126
•   Zeewolde, Clubconsul Cor Voorn: 117
•   Noord Nederlandse, Clubconsul Jacques  

Wouters van den Oudenweijer: 116

Regiowedstrijden en landelijke 
finale 2020
Aangezien het gehele wedstrijdprogramma 
2020 niet is doorgegaan, kwam niemand 
in aanmerking voor de titel ‘Best Golfende 
Grootvader 2020’ tijdens het afgelaste 
‘Nederlands Kampioenschap voor Groot-
vaders’.

Voor de al eerder afgelaste Consuldag 
op 27 maart op de Eindhovensche Golf-
club, was tevergeefs een nieuwe datum 
gepland, 12 oktober 2020. Met de Eind-
hovensche Golfclub zijn goede afspraken 
gemaakt voor 2021.

De 120 Clubconsuls hebben dan ook niet 
kunnen spelen om de felbegeerde 
‘Tjaden Trofee’. 
Evenmin is de Consulbijeenkomst 2020 op 
dezelfde dag natuurlijk niet doorgegaan.

Nieuwe Consuls
17 Clubconsuls hebben na 1 november 
2019 en in 2020 het stokje overgenomen 
van hun voorganger.

Projecten
In 2020 doneert OGD aan 37 jongerenor-
ganisaties € 110.500, aanzienlijk minder 
dan de € 182.650 in 2019. De corona-
crisis heeft in 2020 natuurlijk ook grote 
invloed gehad op OGD, maar ondanks alle 
beperkingen zijn er wel veel projecten 
door gegaan, dankzij de inspanningen van 
de Clubconsuls. Chapeau voor de betrok-
ken Clubconsuls en Projectcoördinator 
Jan Orie. Het totaal geschonken bedrag is 
sinds de oprichting in 1974, € 2.829.430.

Van Lustrum tot Lustrum worden de vol-
gende bedragen gedoneerd, te weten in: 
• 2019 € 182.650 aan 51 projecten
• 2018 € 141.950 aan 41 projecten 
• 2017 € 130.830 aan 43 projecten 
• 2016 € 143.471 aan 54 projecten 
• 2015 € 111.410 aan 37 projecten 

Door Corona geen golf in 2020
Consuldag en golfwedstrijden afgelast

Begin maart werd al snel duidelijk: “Het OGD-bestuur meent, als organisatie volledig  
bestaande uit personen die tot de meest kwetsbare groep behoren, die zich inzetten voor jonge 
mensen, er goed aan te doen, nu onze belangen ondergeschikt te maken aan de, vanwege de 
corona pandemie ontstane situatie en gelasten het gehele wedstrijdprogramma 2020 af.”

Clubconsul Golfclub Regio Consul sinds opvolger van

1 Paul Berger Toxandria CZ 2019/11/01 Marcel Schul

2 Johan Dreesens Martensplek NO 2019/11/01 Luc ter Heide

3 Hans Hoek Golfpark Exloo  NO 2019/11/01 Ben van den Broek

4 Henk Dresens Het Rijk van Margraten ZO 2019/11/01 Frits Bär

5 Peter Koloc Sallandsche De Hoek CO 2019/12/01 Geo Ellenbroek

6 Ger Limburg Havelte NO 2019/12/01 Joop van der Haar

7 Bouke Barnas Flevoland CM 2020/01/01 Arie den Ouden

8 Arnold Bergenhenegouwen Veldzijde CM 2020/01/01 Jan Moen

9 Floor van der Feltz Rozenstein CW 2020/01/01 Maarten Blietz

10 Willy Ambrosius Burggolf Wijchen CZ 2020/02/01 Co Nijsse

11 Piet Bolier Ooghduyne NW 2020/02/01 Karel Selie

12 Henk van Ittersum Hattemse NO 2020/03/01 Sijmen Berends

13 Frans Langenhuijsen De Schoot CZ 2020/09/01 Koen Hehenkamp

14 Roy Mesken De Groene Ster NO 2020/09/01 Ed Rauws

15 Henk Griffioen De Texelse NW 2020/09/01 Geert Donga

16 Marcel van Bree De Gulbergen ZO 2020/09/01 Linze Boornstra

Samen met André Dams

17 Chris de Bruijn Golfclub Maastricht ZO 2020/09/15 Leo Theunissen
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In Memoriam
Grootvaders van Verdienste overleden

Piet Ligtenstein 1919-2020
OGD secretaris 1979-1993

Piet Ligtenstein, een verdienstelijk golfer, 
maar ook een goede voetballer, jarenlang 
actief bij HFC als behendig linksbuiten, 
werd in 1979 OGD secretaris. Hij ver-
vulde de functie op voortreffelijke wijze 
gedurende 15 jaar. In 1993, op 75-jarige 
leeftijd vond hij het welletjes en droeg de 
functie over aan Marlof Strumphler. Voor 
zijn bijzondere inzet werd Piet benoemd 
tot Grootvader van Verdienste.
In zijn werkzame leven was Piet inkoop 
en commercieel directeur bij AH en er 
zeer trots op dat hij een bijzondere band 
had met Albert Heijn zelf, aan wie hij 
rechtstreeks rapporteerde. In een mooi 
gesprek vertelde hij daarover. Piet was 
buitengewoon bescheiden, zeer conten-
tieus, steeds goed gehumeurd en 
vol humor. 

Auke Jellema 1935-2020
Regio Consul Zuid-West

Kort voor zijn 85ste verjaardag is 
op 14 oktober 2020, Auke Jellema, 
voormalig Regio Consul Zuid-West 
en lid van Golfclub Cromstrijen 
(Numansdorp) overleden. 
De immer bescheiden Auke vertegen-
woordigde vele jaren zijn district in 
onze stichting op buitengewone wijze. 
Reden om hem bij zijn afscheid in 2016, 
tijdens de Consuldag 2020, te benoe-
men tot Grootvader van Verdienste. Bij 
de ontvangst van de daarbij behorende 
oorkonde, vond hij het eigenlijk een 
beetje overdreven. Kennelijk vond hij 
het vanzelfsprekend dat je je volledig 
inzet in zo’n vrijwilligers functie. Typisch 
Auke, gewoon doen wat nodig is, 
zonder poespas of gedoe. 

Prijsuitreiking 
Voor Voorzitter Helgert van Raamt was 
2020 wat OGD golfen betreft ook een 
uiterst rustige zomer. De Voorzitter hoefde 
tijdens de virtuele borrel, niet drie prijzen 
uit te reiken, te weten de:
1.  OGD Wisselbeker en het -te behouden- 

bronzen Melis beeldje
2.  OGD karaf met inscriptie voor de  

Runner-up 
3.  OGD President’s Putter, de wisselprijs 

voor de beste scratch speler

OGD moderniseert logo en  
huisstijl met dynamisch 
en krachtig ontwerp 
Onze stichting Old Grand-Dad Club krijgt 
eind 2020 een nieuw logo. Door de opval-
lende plaatsing van het silhouet van een 
golfer in combinatie met onze naam, is een 
simpel en krachtig beeld ontstaan van een 
actieve en dynamische organisatie.

En dat is precies wat wij zijn, zodat ook de 
aankomende generatie grootvaders zich 
aangesproken voelt via de golfsport mid-
delen te verzamelen om projecten voor de 
gehandicapte jongeren mogelijk te blijven 
maken.

Het logo wordt direct ingevoerd bij het ge-
bruik van mail- en briefverkeer, terwijl ook 
de header van onze website is aangepast. 
In de nieuwe huisstijl valt naast het nieu-
we logo ook het consequente gebruik van 
één lettertype – de Verdana – op.
In de loop van 2021 zullen ook de OGD 
merchandise producten, zoals golfballen, 
caps, glazen en dergelijke worden  
aangepast.
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Op 25 april 2020 overleed Grootvader van  
Verdienste Piet Ligtenstein op 101 jarige leeftijd

Voormalig Regio Consul Zuid-West Auke Jellema overleed  
kort voor zijn 85ste verjaardag op 14 oktober 2020

Regiowedstrijden en  
Landelijke Finale 2020

Jaarbericht
Het Jaarbericht 2020 is digitaal te lezen op de website www.oldgranddad.nl onder  
‘Jaarberichten’.

Voormalig Regio Consul Zuid-West Auke Jellema overleed  
kort voor zijn 85ste verjaardag op 14 oktober 2020



J A A R B E R I C H T  2 0 2 0  -  3 1 e  J A A R G A N G - A P R I L  2 0 2 14

Lettertype Old Grand Dad: Eurostile Regular

CMYK: 50, 50, 50, 100  
RGB: 0, 0, 0 
#000000

CMYK: 93, 73, 0, 0 
RGB: 41, 77, 157 
#294d9d

Het bedrag van € 110.500 aan 37 toege-
zegde schenkingen is aanzienlijk minder 
dan de € 182.650 in 2019. Ondanks alle 
beperkingen door de coronacrisis zijn er 
veel projecten door de Clubconsuls en 
instellingen voorgedragen bij het Bestuur. 
Een aantal aangevraagde projecten is nog 
niet toegekend, omdat de projecten nog 
niet afgewikkeld waren op 31 december 
2020.
Om in 2021 en 2022 een flinke inhaalslag 
te maken, worden in dit Jaarbericht,  
als stimulans voor alle Clubconsuls en 
belangstellenden, alle 37 projecten van  
2020 gepubliceerd.
Tenslotte is ons doel financiële steun te 
geven aan sport-, spel- en bewegings- 
projecten voor jongeren tot circa 30 jaar. 
Daar gaan wij mee door en rekenen  
daarbij op uw steun. 

De 37 OGD Projecten 
van 2020

Buro Lima en Stichting Kloos-
tertuin Heeswijk-Dinther, Mare 
Bijzondere Zorg Hedel, Ons Plan 
Waalwijk [2020-12/2020-23/2020/24]

Initiatieven van Harry Spierings, OGD 
Clubconsul van De Dorpswaard en Jacques 
Remmen, OGD Regioconsul Centrum-Zuid 
zijn in 2020 niet van de lucht. Van de 37 
toegekende OGD donaties, komen er maar 
liefst drie van hen. Joep Laeven,  

OGD verblijdt 37 jongeren- 
organisaties met € 110.500

OGD doneert in 2020 € 110.500 aan 37 jongerenorganisaties. Daarmee komt het totaal bedrag 
dat OGD in haar 46-jarig bestaan schonk op € 2.829.430.

OGD-donateur van De Dorpswaard is me-
de-initiatiefnemer van één van deze drie.
Het eerste project van Harry Spierings  
en Jacques Remmen is een donatie van  
€ 4.000 voor een sportieve invulling van 
de tuin van "Samen Leven", het tweede 
van € 3.000 voor een tafeltennistafel in 
de tuin van “Mare Bijzondere Zorg”.
De derde schenking is € 3.000, ook voor 
een tafeltennistafel in de tuin, als gezegd 
een initiatief van Joep Laeven, OGD-dona-
teur van Golfvereniging De Dorpswaard 
en Harry Spierings, OGD Clubconsul van 
De Dorpswaard.

Gezamenlijk zorgen de twee stichtingen 
Buro Lima en Kloostertuin voor de veilige, 
duurzame en vertrouwde omgeving  
"Samen Leven", waar kinderen zichzelf 
kunnen zijn, zich goed kunnen ontwikke-
len en hun ouders zich welkom en 
prettig voelen.
De tuin, een nog niet ingevuld onderdeel 
van de nieuwe locatie, wordt met de OGD 
schenking van € 4.200 verrijkt met een 
RVS combinatieschommel.
Mare Bijzondere Zorg geeft kinderen vanaf 
4 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis 
en verwante gedragsproblemen particu-
liere zorg tijdens korte verblijven in de 
weekenden in Hedel.
De begeleiders, met jarenlange zorgerva-
ring, praten niet te veel, maar doen vooral 
veel met de kinderen, zoals groepsspellen, 
de bossen intrekken, zwemmen of bowlen. 
Maar ook lekker bakken en koken, om 
sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Plezier met elkaar maken met elkaar  
staat voorop.
Het huis voor jeugdigen van 11-14 jaar 
in Hedel is klaar, nu is de aankleding van 
de tuin met veel sportieve elementen aan 
de beurt, zoals tafeltennistafels, basket-
balbaskets en voetbalgoaltjes. Vooral de 
tafeltennistafel, op een gepaste onder-
grond heeft de voorkeur. De planning voor 
de inrichting van de tuin is zomer 2021.
Voor jongeren van 18 – 27 jaar met een 
verstandelijke, vaak gecombineerd met 
een lichamelijke beperking namen ouders 

het initiatief een huis te bouwen ,  
‘Ons Plan’ in Waalwijk. 

Manege De Stek Almere, De Pep-
pelstek op Urk en VV Flevoboys
[2020-19 / 2020-20 / 2020-09]

Op initiatief van Hans Rusius, OGD 
clubconsul GC Emmeloord en Luc ter 
Heide Regioconsul Noord-Oost doet OGD 
eveneens drie schenkingen aan Manege 
De Stek Almere, De Peppelstek op Urk en 
VV Flevoboys.
Een donatie van € 5.000 aan Manege De 
Stek is voor een nieuwe pony, de tweede 
van € 4.800 is voor een schommel voor 
De Peppelstek op Urk en de derde van 
€ 1.500 is aan de snel groeiende 
afdeling G-voetbal van de Flevoboys in 
Emmeloord voor een tas voor de sport- 
kleding die door de club is verstrekt.

Manege De Stek is een gezellige kinder-
boerderij met geiten, schapen, kippen, 
cavia's en konijnen en een volwaardige, 
kleinschalige manege in Almere met een 
kleine binnenbak en een grote buitenbak. 
De manege is onthand door het overlijden 
van een pony.
Op een mooie locatie bij het bosgebied 
van Urk De Peppelstek gaan de jongeren 
met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, in kleine groepen met de lei-
ding aan de slag met grasmaaien, bomen 
snoeien en hout kloven. Of zij knutselen, 
schilderen, wandelen. De Peppelstek 
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hanteert het principe ‘samen werken, zoals 
in het normale leven’ en biedt structuur.

In januari 2021 ontving OGD van Judith 
leuke foto's van het in gebruik nemen  
van de schommel. “In 2020 mocht de 
Peppelstek op Urk een mooi bedrag van 
OGD ontvangen voor een nieuwe schom-
mel. Op 5 januari 2021 is de schommel 
feestelijk in gebruik genomen en hij vindt 
direct gretig aftrek bij de kinderen. Het is 
een echte aanwinst. Ook in de lockdown 
gebeuren er toch nog leuke dingen voor 
de kinderen van Triade waarvoor nog-
maals dank”. 

SPG Langstraat en Omstreken 
in Kaatsheuvel en GHC Rapid in 
Gorinchem [2020-26 / 2020-32]

Eén van de jongste loten aan de OGD-
stam, de gewoon gezellige Golfvereniging 
Almkreek, in 2019 tot OGD toegetreden, 
laat zich in 2020 ook niet onbetuigd in 
het aanbrengen van projecten.
Op initiatief van Kees Kelder, OGD 
donateur van Almkreek, doneert OGD 
€ 4.400 aan SPG Langstraat en Omstreken 
voor vervanging van de ruiterlift en op 
initiatief van Lex Overweter, de Club-
consul van Almkreek € 1.500 voor 
specifieke trainings- en wedstrijdattributen 
voor rolstoelhockey activiteiten van 
HC Rapid.

SPG Langstraat en Omstreken in Kaats-
heuvel geeft paardrijlessen aan jongeren 
met een beperking. De ruiterlift, die 
gebruikt wordt om de gehandicapte  
ruiters ‘in het zadel’ te helpen, is 
afgekeurd en wordt vervangen.

De afdeling rolstoelhockey van de regulie-
re hockeyvereniging Rapid in Gorinchem 
heeft een streekfunctie voor het rolstoel-
hockey. Rapid biedt naast spelplezier voor 
de spelers ook para-sportstages voor 

studenten uit de omgeving. Zij vormen als 
vrijwilligers een belangrijk element binnen 
de vereniging.

Manege ’t Hoefijzer Zwolle en 
Zwolse Lawn Tennis Bond, aange-
past tennis [2020-03 / 2020-04]

Golfclub Zwolle is ook in 2019 toegetre-
den tot OGD en laat zich in 2020 evenmin 
onbetuigd. Op initiatief van Jan de Wit de 
Clubconsul van Golfclub Zwolle schenkt 
OGD aan Manege ’t Hoefijzer voor nieuwe 
zadeldekjes € 1.150 en € 500 voor kleding 
van het G-team Special Olympics van de 
afdeling aangepast tennis van de Zwolse 
Lawn Tennis Bond.

Bij ’t Hoefijzer in Zwolle rijden gehandi-
capte jongeren onder deskundige leiding 
paard in een voor hen volledig aangepaste 
manege.
In 2016 schonk OGD € 5.000 voor de 
renovatie van de bodem van de binnen-
bak op initiatief van Sijmen Berends, de 
Hattemse Clubconsul.
Een van de oudste Zwolse tennisvereni-
gingen is de Zwolse Lawn Tennis Bond 
ontstaan in 1932 door het samengaan van 
een aantal kleine Zwolse tennisclubs. Het 
huidige park aan de Koningin Wilhelmina-
straat is van 1947, het huidige clubhuis 
van april 1997. 
ZLTB biedt jeugd met een beperking 
tennis aan. Een aantal spelers van het 
G-team zou in juni 2020 mee doen aan 
de Special Olympics.

De Peelbloem Deurne en ORO 
Helmond [2020-15 / 2020-21]

Op initiatief Jan van Haandel OGD-
donateur, Huub Everaerts OGD Clubconsul 
Peelse Golf en Jan de Vries, OGD Regio-
consul Zuid-Oost doneert OGD € 1.000 
aan de Peelbloem voor een triowalker om 
de overgang van een, soms tijdelijke,  
rolstoel naar “gezond lopen” mogelijk 
te maken. 
Ook zorgen Huub Everaerts en Jan de 
Vries voor een OGD schenking van 
€ 2.500 voor de aankoop van duo-fietsen 
en materialen voor het “fietsplan Deurne” 
van ORO Helmond.
In de Peelbloem, een klein thuis voor 
jongeren met een beperking, ontvangen 
de jonge bewoners, een plezierige, klein-
schalige dagbesteding in een huiselijke 
sfeer. De Peelbloem is in 2008 gesticht 
door de ouders van één van de bewoners.
Camping De Peelbloem op hetzelfde 
terrein, conform WVG en dus rolstoel-
vriendelijk, is een ander onderdeel van 
de Peelbloem. 
Stichting ORO Helmond.
De Astense missiezusters legden in 1958 
de fundamenten voor de zorg in de Peel. 
In 1996 leidt de samenwerking met pater 
Othmarus’ ‘tehuis voor debiele en imbe-
ciele jongens’ in Vlierden tot het ontstaan 
van ORO, de Othmarus Rijtven Organisa-
tie. Met het ‘Fietsplan Deurne’ van ORO 
Helmond worden duo-fietsen aangeschaft 
en onderhouden. De duo-fietsen worden 
uitgeleend en gebruikt bij fietstochten.

Logeerhuis Q-dreams De Glind 
Amersfoort [2020-01]
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OGD schenkt, op initiatief van Harry Kuy-
per, OGD donateur- en grootvader van een 
meervoudig gehandicapte kleindochter 
en mede-initiatiefnemer Wijnand Eissens, 
Clubconsul van De Batouwe € 7.500 aan 
oprichtster Quirine Stinga van Q-dreams.
Quirine koopt met deze schenking een bus 
en past die aan voor rolstoelvervoer. De 
bus is nodig om de kinderen te brengen 
naar wat te doen is.
Q-Dreams is het kleinschalige logeerhuis 
van ‘Wooninitiatief’ De Wijde Mantel dat 
centraal in een groene oase, het dorpje 
De Glind bij Amersfoort, met veel  
faciliteiten voor kinderen.

Voetbalvereniging KGB  
Bovenkarspel [2020-02]

Op initiatief van Rem Komen, OGD 
Clubconsul Westfriese Golfclub, doneert 
OGD € 1.500 voor de aanschaf van 
trainingspakken om het G-team van 
KGB “status“ te geven.
Voetbalvereniging K.G.B. of ‘Kolping’s 
Glorie Blijft’ is opgericht op 23 juni 1931 
door de Duitse priester Kolping die zich 
beijverde om arbeiders na hun werk 
verpozing te bieden in zogenoemde 
‘gezellenverenigingen’.
K.G.B. heeft een grote G-afdeling, 
waarvan niet alle spelers zelf in staat 
zijn een trainingspak aan te schaffen.

IJssportdag Thiaf  
Heerenveen [2020-06]

Op initiatief van Cor Pot, OGD Clubconsul 
Heidemeer en Luc ter Heide, Regioconsul 
NO, schenkt OGD € 1.500 voor de  
aanschaf van schaatshelmen.
De Stichting IJssportdag (i.o.) organiseert 
in 2020 voor een grote groep gehandicapte 
jongeren van het Speciaal Onderwijs in 
Friesland in de leeftijd van 12-16 jaar een 
ijssportdag in Thialf Heerenveen.

Zorgboerderij De Zonne 
Hoeve [2020-07]

De Zonne Hoeve renoveert voor een  
veilige werkomgeving, speciaal tijdens en 
na natte periodes, de manege bodembak 
met de OGD schenking van € 3.500,  
een initiatief van Hans Kok, Clubconsul 
Dirkshorn en Richard van Zelst,  
Regioconsul NW.

Simone Zonneveld startte in 2005 met 
grote ervaring in de zorg en de paarden-
sport, haar privéstal Zorgboerderij De 
Zonne Hoeve. Bij De Zonne Hoeve kunnen 
kinderen met een lichamelijke of een 
verstandelijke beperking in kleine groepjes 
van maximaal zes personen onder leiding 
van gediplomeerde instructeurs op een 
leuke en veilige manier paardrijden.
Financieel is het geen vetpot, de Zorg-
boerderij draait vooral op liefde en  
inzet van Simone.  

De Gravenruiters Almelo [2020-10]

Dankzij de OGD schenking € 4.050 op 
initiatief van Bert Bleeker, OGD Consul van 
De Koepel en Hankees Smit, Regioconsul 
Centrum-Oost wordt de door kortsluiting 
in het ongerede geraakte lichtinstallatie 
van de binnenbak, vervangen. Bij De 
Gravenruiters rijden gehandicapten met 
huifbedden en aangepaste paarden.

Vrienden van Ongerweges  
Bunschoten [2020-11]

Op initiatief van Hille de Graaf, OGD 
Clubconsul De Goyer en Cees Verkerk, 
secretaris Landelijk Bestuur OGD, 
ontvangen de twaalf jonge bewoners van 
20 – 35 jaar een OGD donatie van € 900 
voor drie hometrainers om te bewegen 
en ontspannen. 
De Protestants Christelijke Vereniging 
Ongerweges, opgericht door ouders van 
verstandelijke beperkte kinderen, zet zich 
belangeloos in voor deze kinderen uit Bun-
schoten Spakenburg. De kinderen kunnen 
zo onder begeleiding zelfstandig wonen op 
twee locaties in het eigen dorp en dicht bij 
de familie.
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De Stalvrienden Veldhoven  
[2020-17]

Een van de paarden De Stalvrienden in 
Veldhoven is met pensioen en nu komt  
er een nieuw, jong paard, dankzij de OGD 
schenking van € 4.500, een initiatief  
Rob van der Laan, Clubconsul De Tongel-
reep en Jan de Vries, OGD Regioconsul 
Zuid-Oost.
Jonge mensen met een beperking van
de Stichting De Stalvrienden van Marieke 
Hendrikx, rijden in haar gespecialiseerde 
manege in Rijhal De Schietberg
in Veldhoven.
Marieke heeft ervaring met deze kinderen 
en werkt met aangekochte of zelf  
ontwikkelde hulpmiddelen.

Maik der Kinderen Eindhoven 
[2020-22]

De Stichting Old Grand-Dad kent in haar 
richtlijnen beperkingen voor het toezeggen 
van gelden aan één enkel persoon.
Heel sporadisch, zoals in dit specifieke 
geval, strijkt OGD met een symbolisch 
gebaar over haar formele hart en doneert 
een stimuleringsbijdrage van € 750, aan 
een individuele, zwaar gehandicapte 
sporter voor de aanschaf van een speciale 
sportrolstoel.

Het Kroonpad Apeldoorn [2020-27]

Op Het Kroonpad in Apeldoorn geven zo’n 
50 docenten les aan circa 105 leerlingen. 
De leerlingen van Het Kroonpad zijn 4 tot 
13 jaar, soms tot 20 jaar en zij hebben 
een lichamelijke of meervoudige beper-
king, of zij zijn langdurig ziek. Dankzij 
Chris ten Veen, OGD Clubconsul van de 
Veluwse Golfclub, schenkt OGD € 2.500 
aan Het Kroonpad om zeilkampen te 
organiseren in 2021, 2023 en 2025. Bij 
de kampen zijn natuurlijk docenten van 
de school betrokken, evenals een tiental 
vrijwilligers en begeleiders.

Atletiekvereniging Spado Bergen 
op Zoom [2020-29]

In 2017 zorgde Cees Segaar, OGD Consul 
van Golfcentrum Reymerswaal, voor een 
OGD donatie van € 2.500 aan Atletiekver-
eniging Spado in Bergen op Zoom voor de 
aanschaf van een viertal spacerunners. 
De junioren-spacerunners afdeling van 
SPADO groeit flink. In 2020 zorgt Cees 
Segaar voor € 3.500 van OGD voor extra 
space-runners.

Voor jongeren die niet zelfstandig kunnen 
lopen, is de zogenoemde space-runner een 
uitkomst. De space-runner is een moderne 
driewieler zonder pedalen of ander aan-
drijfmechanisme, wel met een borststeun, 
zodat de kinderen veilig kunnen rennen. 
Een space-runner of race-runner stimu-
leert motorische loopactiviteiten, zodat 
de kinderen zo mogelijk ook aan andere 
atletiekonderdelen mee kunnen doen.

Coaching de Paardenblik  
Wageningen [2020-30]

Coaching de Paardenblik, een kleine  
zorgorganisatie, is er voor kinderen met 
kenmerken van autisme of ADHD, die in 
het gewone leven steeds meer dreigen 
vast te lopen door hun beperking. De 
Paardenblik richt zich op coaching en  
therapie met de inzet van paarden.

De OGD schenking van € 1.600, is op 
initiatief Gerard Eikenaar OGD Clubconsul 
Heelsumse, toegekend om te besteden 
aan hulpmiddelen bij het paardrijden van 
de kinderen.

Racerunnersgroep AV Sprint  
Breda [2020-33]

In de afdeling Aangepast Sporten van de 
Atletiekvereniging Sprint in Breda wordt 
veel aandacht besteed aan jongeren met 
beperkingen. Frans Mertens, OGD dona-
teur van Princenbosch en Ad Nelemans, 
OGD Clubconsul Princenbosch zorgden 
voor de OGD schenking van € 750 voor 
herkenbare en uniforme wedstrijdkleding 
voor de kleine racerunners-afdeling.

Medisch Kindzorgcentrum  
CityKids Den Haag [2020-34]
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Op initiatief van Fons Orie, OGD  
Clubconsul Koninklijke Haagsche, schenkt 
OGD € 3.000 aan Citykids voor specifiek 
spel- en ontwikkelingsmateriaal.

CityKids, een Medische Kindzorg Instelling, 
biedt dagelijks intensieve zorg en  
behandeling in een verpleegkundig kinder-
dagverblijf aan kinderen van 0-12 jaar.
Daarnaast biedt CityKids 24 uurs  
kinder-thuiszorg, beschermd wonen in  
De Pastorie voor jongens met autisme 
en of een verstandelijke beperking van  
18 tot 25 jaar.

CityKids heeft recentelijk een nieuw 
Centrum geopend aan de Boylestraat in 
Den Haag, bedoeld voor jonge kinderen 
met een of meerdere beperkingen of  
stoornissen.

Scounting Sint Patrick  
Sint Anthonis [2020-36]

Deze OGD donatie van € 3.500 is een 
initiatief Piet van der Burgt, OGD donateur 
Golfclub Bleijenbeek, Henk Lange, OGD 
donateur Golf en Countryclub Geijsteren 
en Paul ten Brummelhuis, OGD Clubconsul 
Geijsteren. De schenking is bestemd voor 
de aanschaf van de materialen voor de 
aanleg van een veilig kampvuur voor de 
“Blauwe Vogels”. Voor deze groep kinderen 
zijn speciale voorzieningen vereist. 
Scouting Sint Patrick heeft aan de rand 
van de bossen in Sint Anthonis heeft een 
prachtige locatie waar zij iedere week 
leuke en uitdagende clubbijeenkomsten 
houdt voor de jeugd en telt ongeveer 
tachtig leden en 25 kaderleden. 
De “Blauwe Vogels” is een groep van 
Scouting Sint Patrick voor jongens en 
meisjes met een beperking van 8 tot 
25 jaar. Zij spelen het welpenspel, dat 
zich afspeelt in de jungle. Samen met de 
figuren van Junglebook beleven de 
“Blauwe Vogels” allerlei avonturen, want 
in de jungle is altijd wat te doen.

De volgende elf projecten 
zijn tot stand gekomen 
op eigen initiatief van de 
instelling.

De Elzenhoek Ommen [2020-05]

Bij De Baalderborg Groep in Overijssel en 
Drenthe, krijgen jonge mensen met een 
verstandelijke beperking op ruim 90 loca-
ties - of begeleid thuis – liefdevolle zorg 
en ondersteuning. De Elzenhoek ontvangt 
een OGD donatie van € 3.500 voor de 
aanschaf van een elektrische duo-fiets. 

Reinaerde De Weteringhoek  
Houten [2020-08]

Kinder Dag Centrum Reinaerde De  
Weteringhoek stimuleert de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren met een achter-
stand of verstandelijke beperking, om bij 
te dragen aan de kwaliteit van het bestaan 
van deze jongeren. In 2018 schonk OGD 
Reinaerde € 1.000 voor een dagtocht naar 
een klimparcours en in 2019  
€ 3.500 voor het Motor Activity  
Trainings Program, het MATP of Reinaerde 
Fit programma. Met de OGD schenking 
van € 2.000 organiseert het KDC in  
2020 een 3-daags kamp in de Peel op  
een aangepaste vakantieboerderij. 

De Honingraat Noordwijkerhout 
[2020-13]

Het Kinder Dag Centrum De Honingraat 
in Noordwijkerhout van de Stichting “Het 
Raamwerk” is een dienstencentrum voor 
kinderen met verstandelijke of meervou-
dige beperkingen. De kinderen tussen 
de twee en 18 jaar, wordt in vijf groepen 
allerlei  activiteiten aangeboden om hen  
in hun ontwikkeling te stimuleren. 
De OGD schenking van € 3.300 is voor  
de aanschaf van tuinspeeltoestellen.

Stichting Avavieren  
’s Gravenzande [2020-14]

Stichting Avavieren steunt gezinnen met 
kinderen met een beperking met het 
aanbieden van zorgeloze vakanties in 
aangepaste, rolstoel-geschikte vakantie-
bungalows op het strandpark Vlugtenburg 
in ’s Gravenzande. Met de OGD-schen-
king van € 3.000 worden drie gebruikte 
catamarans gekocht om, zonder zeilen, 
op het strand en in het lage water van de 
Noordzee de kinderen het gevoel te geven 
van water, deining op de zogenoemde 
trampolines, het middenstuk, van de 
catamarans. Enkele jaren eerder, in 2017, 
doneerde OGD € 5.450 voor de aanschaf 
van een snoezelkar. 

Ipse de Bruggen DEN 5  
Nieuwveen [2020-16]
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Den 5 is één van de vele huizen van de 
stichting Ipse de Bruggen op het groe-
ne landgoed Ursula in Nieuwveen met 
manege, kinderboerderij en zwembad. 
In Den 5 wonen acht geestelijk gehan-
dicapten jongeren van 11 tot 18 jaar 
met onder meer autisme, voor wie rust, 
veiligheid en structuur belangrijk zijn. De 
begeleiders ondernemen leuke activitei-
ten met de kinderen waar zij ook iets van 
leren: zwemmen, snoezelen, naar muziek 
luisteren of knutselen. Den 5, uitkijkend 
op de kinderboerderij, heeft een gezellige 
zitkamer, keuken, ruime badkamer en een 
grote tuin. Iedereen in het huis heeft zijn 
of haar eigen slaapkamer.
OGD is een trouw donateur van Ipse De 
Bruggen. In 2012 schonk OGD € 4.000 op 
-mede- initiatief van Hans Lengkeek van 
GC Veldzijde, voor een nieuw paard voor 
de huifkar met ‘huifbed’. In 2017 schonk 
OGD € 2.200 voor een duofiets en in 2019 
€ 1.000 voor het beweeg-programma Moef, 
dat motiveert om te bewegen, gewoon 
plezier te hebben in bewegen en het leuk 
te vinden om te dansen, spelen, wande-
len, fietsen en te sporten. De OGD donatie 
van € 4.700 in 2020 is bestemd voor een 
elektrische tandem.

Eindhoven Atletiek [2020-18]

OGD doneert aan de atletiekvereniging 
Eindhoven Atletiek € 2.500 voor de  
organisatie en coördinatie, met uitsluitend  
vrijwilligers, het Nederlands Kampioen-
schap Para Atletiek.

Het Meerik Enschedé [2020-25]

Het Meerik, school voor Voortgezet Spe-
ciaal Onderwijs geeft dagelijks onderwijs 
aan ruim 80 kinderen met een beperking. 
Het schoolplein is toe aan renovatie en 
vraagt om spel- en speelplezier vóór en na 
de schooltijd.                                
OGD schenkt € 3.000 voor een vogel-
nest-schommel op het schoolplein.

Hadassa Hoeve Ane [2020-28]

In de Hadassa hoeve worden acht, vaak 
ernstig beschadigde of getraumatiseerde 
jonge vrouwen van 16 tot 23 jaar, 
opgevangen en begeleid richting 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
De jonge vrouwen hebben door hun 
turbulente jeugd of sociale beperking 
onvoldoende vaardigheden kunnen 
ontwikkelen om zelfstandig te leven. 
Vooral de zelfredzaamheid en de noodzaak 
om in een competitieve omgeving te 
overleven, staan hoog op de agenda.
OGD schenkt € 2.500 Hadassa Hoeve  
een tafeltennis tafel en mountainbikes.

Friendship Sport Centre  
Amsterdam [2020-31]

Het Friendship Sports Centre is volledig 
uitgerust voor kinderen en jongeren met 
een beperking. Het Centrum heeft twee 
voetbalvelden, een sintelbaan, een ver-
springbak, een extra verwarmd zwembad, 
een aangepaste fitnessruimte, sportzaal. 
Hier kunnen de kinderen alles, sporten, 
vallen en opstaan, vrij bewegen. Sport  
is onmisbaar voor de ontwikkeling van  
een kind, zeker voor kinderen met een  
beperking, want sport geeft plezier,  
kracht en vertrouwen en verbindt. Met  
de OGD schenking van € 4.400 worden  
15 sport- rolstoelen vervangen. 

Stichting Lentekind Middelburg 
[2020-35]

Lentekind is een orthopedagogisch dag-
centrum voor beweging en ontwikkeling 
in Middelburg, Zeeland voor ongeveer 37 
jongeren tot circa 23 jaar met een beper-
king van zowel fysieke als verstandelijke 
aard. Daarnaast biedt het ter ontlasting 
van ouders en verzorgers in de thuissitu-
atie, logeeropvang in de weekenden. De 
buitenruimte is deels een van de gemeente 
in gebruikleen gekregen bos, waarvoor 
een werkgroep een goed uitgewerkt plan 
heeft opgesteld. OGD schenkt € 4.000 
voor zowel speelmaterialen voor in het 
bos, als een noodzakelijke modernisering 
van de in te richten chill-/snoezelruimte.

HetHuis in Voorburg [2020-37]

Stichting Hethuis is een initiatief van 
ouders van jongvolwassenen met één of 
meer verschillende soortige beperkingen 
en die allen afhankelijk zijn van de zorg en 
ondersteuning van anderen. Dat geeft de 
groep bewoners een heterogene samen-
stelling. Hethuis heeft van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg de prachtige lo-
catie gekregen van de oude kleuterschool 
in de groene wijk De Heuvel, vlak bij het 
zwembad ‘De Fluit’ en het winkelcentrum 
‘The Mall of the Netherlands’. Alle achttien 
bewoners hebben straks een eigen studio 
en per groep van negen een 
gezamenlijke zitkamer. De OGD donatie 
van € 5.000 wordt besteed aan speel- 
materialen en schommels.
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Overzicht van de 37 projecten waaraan OGD in 2020 schonk. Zie www.oldgranddad.nl/Schenkingen voor meer informatie 

Naam Doel donatie Clubconsul - Grootvader  Schenking 

1 Logeerhuis Q-dreams De Glind  
Amersfoort

aanpassing eigen bus voor rolstoelen Harry Kuyper OGD donateur- en grootvader van een gehandicapte 
kleindochter en Wijnand Eissens Clubconsul De Batouwe.

7.500

2 VV KGB Bovenkarspel trainigspakken G-team Rem Komen OGD Clubconsul Westfriese GC 1.500

3 Manaege 't Hoefijzer Zwolle nieuwe zadeldekjes Jan de Wit OGD Clubconsul GC Zwolle 1.150

4 Zwolse Lawn Tennis Bond special Olympics 2020 Jan de Wit OGD Clubconsul GC Zwolle 500

5 Elzenhoek Ommen E-duo fiets * 3.500

6 IJssportdag Heerenveen helmen Cor Pot OGD Clubconsul Heidemeer 1.500

7 Zonnehoeve Anna Paulowna nieuwe bodembak Hans Kok OGD Clubconsul Dirkshorn 3.500

8 Weteringhoek Houten bijdrage kamp * 2.000

9 VV Flevoboys Emmeloord sporttassen G-team Hans Ressius OGD Clubconsul Emmeloord 1.500

10 Gravenruiters Almelo verlichting binnenbak Bert Bleeker OGD Clubconsul De Koepel 4.050

11 Ongerweges Bunschoten Spakenburg drie home trainers Hille de Graaf OGD Clubconsul De Goyer en Cees Verkerk OGD Secretaris 900

12 Buro Lima Heeswijk-Dinther speeltoestel Harry Spierings OGD Clubconsul De Dorpswaard 4.200

13 Het Raamwerk Noordwijkerhout speeltoestellen in de tuin * 3.300

14 Avavieren 's Gravelande trampolines op catamarans * 3.000

15 De Peelbloem Deurne triowalker Jan van Haandel OGD-donateur, Huub Everaerts OGD Clubconsul Peelse Golf 1.000

16 Ipse de Bruggen DEN 5 Nieuwveen e-tandem * 4.700

17 De Stalvrienden Veldhoven nieuw jong paard Rob van der Laan OGD Clubconsul De Tongelreep 4.500

18 Eindhoven Atletiek bijdrage NK Para Atletiek * 2.500

19 Triade Vitree Manege De Stek Almere nieuwe pony Hans Ressius OGD Clubconsul Emmeloord en Luc ter Heide RC NO 5.000

20 De Peppelstek Urk schommel Hans Ressius OGD Clubconsul Emmeloord en Luc ter Heide RC NO 4.800

21 Stichting ORO Helmond fietsproject Huub Everaerts OGD Clubconsul De Peelse 2.500

22 Maik der Kinderen speciale sport rolstoel Maik der Kinderen 750

23 Mare Bijzondere Zorg Kerkdriel tafeltennis-tafel in de tuin Jeroen Laeven OGD-donateur De Dorpswaard 3.000

24 Ons Plan Waalwijk sporttoestellen in de tuin Harry Spierings OGD Clubconsul De Dorpswaard 4.000

25 Het Meerik Enschede vogelnestschommel * 3.000

26 SPG Langstraat Kaatsheuvel nieuwe ruiterlift Kees Kelder OGD donateur Golfvereniging Almkreek 4.400

27 Het Kroonpad Apeldoorn zeilkampen Chris ter Veen OGD Clubconsul Veluwse Golfclub 2.500

28 Hadassa Hoeve Ane tafeltennis tafel en mountainbikes * 2.500

29 Spado Bergen op Zoom spacerunner Cees Segaar OGD Clubconsul Reymerswaal 3.500

30 Coaching De Paardenblik hulpmiddelen voor de jeugd Gerard Eikenaar OGD donateur Heelsumse 1.600

31 Friendship Sport Centre Amsterdam sport rolstoelen * 4.400

32 GHC Rapid rolstoel-hochey Gorinchem trainingsattributen Lex Overweter OGD Clubconsul Golfvereniging Almkreek 1.500

33 Racerunnergroep AV Sprint Dorst kleding Frans Mertens donateur Princenbeek en Ad Nelemans Clubconsul Princenbeek 750

34 Vrienden Citykids Den Haag speelmateriaal Fons Orie OGD Clubconsul Koninklijke Haagsche 3.000

35 Sichting Lentekind Middelburg inrichting buitenspeelruimte * 4.000

36 Scouting Sint Patrick veilig kampvuur
Piet van der Burgt, donateur Bleijenbeek, Henk Lange en Paul ten Brummel-
huis Geijsteren  

3.500

37 HetHuis Oestgeest speelmaterialen * 5.000

* zonder tussenkomst OGD Clubconsul of OGD grootvader donateur Totaal aan schenkingen toegezegd in 2020 € 110.500
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Resultaten per 31 december 2020

INKOMSTEN
Donaties grootvaders
Bijzondere giften en diverse baten
Marge op OGD artikelen
Totalen

UITGAVEN
Wedstrijdkosten
Consuldag (incl. regioconsulbijeenkomsten)
Lustrum en KLM-open
Jaarbericht incl. inpakken en verzenden
Vergaderkosten
Kantoorkosten
Rente- en bankkosten
Diverse kosten
Totalen

Saldo beschikbaar voor schenkingen
Correcties schenkingen 2014 t/m 2017
Schenkingen toegezegd in boekjaar
Resultaat boekjaar

Maarssen, 8 februari 2021
Penningmeester, Jan Moen

2019

161.257
8.090

823
170.170

5.912
425

5.445
3.244

0
570
442
292

16.330

153.840
358

-182.650
-28.452

 
     

2020

149.794
1.937

-51
151.680

223
0
0

2.142
306
540

1.592
1.391
6.194

145.486
0

-110.500
34.986

          

2020

6.255

96.183
25.945
71.128

109.007
302.263

308.518

908
172.599

3.250
34.986

211.743

275

96.500
96.775

308.518

 

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

Voorraden
Voorraad OGD artikelen

Liquide middelen
ABN-AMRO bank
ING Bank
ABN-AMRO bank spaarrekening
ING Bank depositorekening

Totaal activa

PASSIVA

Kapitaal
Kapitaal bij oprichting
Reserve t/m vorig boekjaar
Reserve vrienden voor het leven
Resultaat boekjaar

Kortlopen schulden
Vooruitontvangen bijdragen volgende 
boekjaar
Nog te betalen toegezegde schenkingen

Totaal passiva

2019

1.946

47.932
8.151

71.123
109.045

236.251

238.197

908
201.201

3.500
-28.602

177.007

390

60.800
61.190

238.197

De Schenkingen door OGD
In 2020 is door OGD € 110.500 aan schen-
kingen toegezegd. Dit is aanzienlijk minder 
dan in 2019, toen onder meer de bijzonde-
re financiële ondersteuning van € 23.000 
aan het Lustrum-Surf-project plaatsvond.

Ook hier geldt weer dat de coronacrisis 
een grote invloed heeft gehad op het OGD 
werk. Vele projecten zijn niet aangevraagd, 
omdat door alle beperkingen deze niet 
door konden gaan of niet opgestart konden 
worden. In 2021 en 2022 vertrouwen wij 
de inhaalslag te maken.
Tenslotte is ons doel projecten ten behoeve 
van jongeren tot circa 30 jaar voor sport, 
spel en beweging financieel te steunen.

De OGD balans per 31 december 
2020 
De voorraad OGD artikelen is hoog in 
vergelijking tot andere jaren. Begin 2020 
zijn wel inkopen gedaan, maar er werd 
nauwelijks iets verkocht, omdat er geen 
of weinig lokale wedstrijden zijn  
gehouden. In de voorraad is tevens 
opgenomen de ingekochte beeldjes voor 
de lokale OGD- wedstrijden. Mochten de 
wedstrijden in 2021 weer gehouden kun-
nen worden, dan hoeft er maar een klein 
aantal beeldjes ingekocht te worden. 

Liquide middelen 
De saldi per 31 december zijn conform 
de afschriften van de banken.
De liquide middelen zijn aanzienlijk geste-
gen, vanwege enerzijds minder projecten 
en anderzijds een toeneming van toegezeg-
de projecten die nog niet gerealiseerd zijn. 
Het laatste punt is zichtbaar bij de  
kortlopende schulden. 

Het kapitaal is in 2020 toegenomen met 
bijna € 35.000, doordat in 2020 door de 
coronacrisis aanzienlijk minder projecten 
zijn geweest.De reserve ‘Vrienden voor het 
leven’ nam in 2020 met € 500 toe door één 
nieuwe vriend. De jaarlijkse vrijval van de 
reserve bedroeg in 2020 € 750. 

Donaties aan OGD
In 2020 mocht OGD bijna 5.500 donaties 
ontvangen met een totaal bedrag van 
€ 149.794.
OGD is bijzonder blij met elke donatie, die 
voor 95% ten goede komt aan onze mooie 
projecten.
Zonder iemand te kort te doen, noemen 
wij graag één bijzondere donatie van een 
grootvader van € 1.000, die vindt dat OGD 
veel goede projecten ondersteunt. Daar 
gaan wij ook in de toekomst mee  
door en rekenen daarbij op uw steun. 

Dat de opbrengsten in 2020 circa 7% min-
der waren dan in 2019 is goed te verklaren. 
Door de omstandigheden waren er bijna 
geen lokale wedstrijden, geen Regiowed-
strijden en geen Landelijke Finale. Het 
golfen in 2020 werd op een andere manier 
beleefd, andere zaken waren veel  
belangrijker. 

Bijzondere giften en diverse baten waren 
giften van twee grootvaders die ter gele-
genheid van hun 80ste verjaardag donaties 
van hun vrienden en kennissen ontvingen.
Verder waren er diverse golfclubs die 
opbrengsten van wedstrijden of bijzondere 
giften overmaakten, zoals Gulbergen,  
Driene, Heidemeer, De Dorpswaard,  
Dirkshorn en Hoenshuis. 

De uitgaven van OGD
Het spreekt voor zich dat in 2020 nauwe-
lijks wedstrijdkosten zijn gemaakt. Een 
beperkt aantal clubs heeft wel een lokale 
OGD-wedstrijd gehouden, waar OGD het 
‘Eerste-Prijs’-beeldje beschikbaar stelde. 
De inkomsten van rente zijn bijna nihil en 
OGD ziet een aanzienlijke stijging van de 
bankkosten.Onder de post diverse kosten 
vallen onder andere extra verzendkosten 
van verstrekte beeldjes welke normaliter op 
de Consuldag meegegeven worden. Verder 
zijn er kosten gemaakt voor het ontwerpen 
van de nieuwe OGD-huisstijl.

Financieel verslag 2020

Kortlopende schulden 
De post nog te betalen toegezegde schen-
kingen betreft nog af te ronden projecten 
2016, 2019 en 2020. In 2020 is de balans-
post gestegen, omdat diverse projecten 
uitgesteld zijn vanwege de coronacrisis. 
Deze projecten zijn wel toegezegd en wor-
den hopelijk in 2021 afgerond. in 2018.

Kapitaal
Het kapitaal van de stichting bedraagt per 
31 december 2019 € 177.007. Dit bedrag 
is meer dan voldoende om de kosten van 
de stichting gedurende een aantal jaren 
te dekken. 

Jan Moen, penningmeester
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Colofon
Dit Jaarbericht 2020 van de Stich-
ting Old Grand-Dad Club Nederland 
bevat het financieel verslag 2020 
van de Stichting en een overzicht 
van schenkingen aan projecten in 
het verslagjaar. Door de corona 
pandemie zijn alle in 2020 geplande 
OGD wedstrijden niet gespeeld. 
De doelstellingen van de Stichting 
en informatie over de ANBI status 
staan op de officiële website van de 
Stichting www.oldgranddad.nl.

Secretaris: Cees Verkerk,  
secretaris@oldgranddad.nl
Project Coördinator: Jan Orie, 
projecten@oldgranddad.nl
Redactie website & Jaarbericht: 
Hannes van de Stadt, Jan de Vries, 
redactie@oldgranddad.nl
Webmaster: Maarten Stratenus, 
webmaster@oldgranddad.nl 

Adreswijzigingen per –email aan:  
PM-OGD@outlook.com

Penningmeester: Jan Moen 

ABN-AMRO 41.20.51.095
IBAN: NL18 ABNA 0412051095
BIC: ABNNNL2A
of:
ING bank 3266722
IBAN: NL79I NGB 0003266722
BIC: INGBNL2A
Beide rekeningen op naam van
Stichting Old Grand-Dad Club
penningmeester@oldgranddad.nl 
www.oldgranddad.nl

Vormgeving, druk, verspreiding Disclaimer:
Stichting Old Grand-Dad Club Neder-
land stelde deze uitgave zorgvuldig 
samen en zij, noch redactie en auteurs 
staan op geen enkele wijze in voor 
de juistheid of volledigheid van de 
gegevens en aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard dan ook, die het gevolg is 
van handelingen en/of beslissingen 
gebaseerd op informatie in deze uit-
gave. Aan deze uitgave kunnen geen 
rechten ontleend worden.
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