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N E D E R L A N D 

Op de foto boven dit stukje 
ziet U de vier voorzitters van 
de stichting vanaf 1979 tot 
dit jaar. Ik heb gevraagd om 
deze foto met onze Ere-
voorzitter Jelle Tjaden, mijn 
voorganger Marlof 
Strumphler en mijn opvolger. 
Op 8 maart 2010 heb ik  
namelijk de voorzittershamer 
overgedragen aan Helgert 
van Raamt. Ik kijk terug op 
10 mooie jaren als OGD  
bestuurslid; waarvan meer 
dan 7 jaar als voorzitter.  
 
In deze 10 jaar is er veel  
veranderd; we zijn gegroeid 
van 3000 tot 6000  
contribuanten, zonder dat de 
saamhorigheid daaronder 
heeft geleden. We zijn de 
laatste jaren met meer Groot-
vaders dan ooit betrokken bij 
onze schenkingen, die zijn 
gestegen van  Fl. 137.200 
voor 15 projecten tot  
€ 120.000 voor 35 projecten.  
 
Een van de vele hoogtepun-
ten was de herdenking van 
het 30 jarig bestaan van de 
stichting in 2004 op de  
Kennemer G&CC, de plaats 
van oprichting. Twee jaar  
later, bij het KLM Open, werd 
samen met zo’n 500 aanwezi-
ge Grootvaders, Grootmoe-
ders en kleinkinderen de  
actie 100; 5000; miljoen! 
afgerond. (100e club; 5000e 
contribuant; miljoenste Euro 
voor een OGD project). 
 

De overeenkomst met de 
Burggolf Holding was ook  
bijzonder. Het ging om 5  
volledig verzorgde Regio-
wedstrijden en de Landelijke 
finale tegen vrindentarief bij 
Burggolf clubs. Zo konden de 
OGD Grootvaders van deze 
clubs eindelijk optreden als 
gastheer. Ik kan U melden 
dat bij de Burggolf banen 
zelfs de prima Bar-B-Q ge-
standaardiseerd is.  
 
Een weemoedig moment was 
het afscheid van Jack  
Arentsen, na 13 actieve jaren 
als Redacteur Jaarbericht en 
Webmaster. Met zijn benoe-
ming tot Ere-Grootvader is 
Jack toegetreden tot de  
categorie "Ereleden" van de 
stichting. 
 
Maar waarde Grootvaders, U 
allen, met Uw enthousiasme 
voor de OGD, was 10 jaar 
lang het absolute hoogtepunt! 
Het was fantastisch om voor-
zitter te zijn van de Old 
Grand-Dad club.  
Het ga U goed!         

Robert Schrijver,  
oud-voorzitter 

Het is een voorrecht om de 
voorzittershamer van Robert 
over te nemen. In mijn eerste 
(en enige) jaar in het bestuur 
van de stichting Old Grand-
Dad Club Nederland heb ik 
mogen ervaren dat het gaat 
om aangenaam gezelschap 
met plezier in- en respect 
voor de doelstellingen van de 
OGD, het spelen van het spel 
en het ondersteunen van  
initiatieven op het gebied van 
sport, spel en beweging voor 
gehandicapte jongeren. 
 
Het zal moeilijk zijn om de 
(golf)schoenen van Robert te 
vullen. Zijn grote kennis van 
de Nederlandse Golfwereld, 
zijn bekendheid met de clubs, 
onze eigen OGD en regio con-
suls en zijn ongebreidelde 
communicatie met alles wat 
relevant was in en rond de 
OGD zijn moeilijk te  
evenaren, zelfs op termijn. 
Wat ik graag voortzet is het 
onwrikbare geloof in de doel-
stellingen van de Old Grand-
Dad club. 
 
Praktisch gezien is het  
bestuur een organisatie die 
soepel draait en in een voor-
treffelijke atmosfeer. Gerrit, 
Maarten, Carlo en Bas-Jan 
hoef je niets uit te leggen en 
Ed onze nieuw aangetreden 
Hoofdredacteur en Webmas-
ter wervelt al uiterst  
dynamisch door zijn taken. 
Het kost moeite om de  
neiging te onderdrukken het 
voorzitterschap te kwalifice-
ren als “de zaak een beetje 
bij elkaar houden”…… 
In onze discussies (Robert’s 
grootvaderlijke adviezen) 
over de OGD, nut en nood-
zaak van de acties is het  
eerder ter sprake gekomen.  
We zijn geen organisatie die 
zit te wachten op “een frisse 
wind”. Met een karakter als 
dat van de Old Grand-Dad 
club, de aard van het leden-
bestand zal dat al erg snel 
worden ervaren als een  
hinderlijke tocht……maar wel 
zullen we ons moeten blijven 
beraden op de uitdaging die 
een organisatie van meer dan 
100 aangesloten clubs en 
6000 golvende grootvaders 

meebrengt.  
Ik hoop de grote lijn voort te 
zetten die kenmerkend is 
voor de OGD: respect voor 
het spel, voor de contribuan-
ten – en vooral voor diegenen 
die zich geheel belangeloos 
inzetten voor de organisatie 
van de wedstrijden en voor 
de doelstellingen van de 
OGD. 
Dank Robert, ik kijk er met 
plezier naar uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Helgert van Raamt, voorzitter 

 

vlnr. voorzitters Helgert van Raamt, Jelle Tjaden,  
Marlof Strumphler, Robert Schrijver 

Adieu, Vaarwel, Tot ziens! 

Voor de Regio en Landelijke 
finales heeft de OGD een 

nieuw computer programma 
ter beschikking. Deze soft-

ware is geheel  
belangeloos beschikbaar  

gesteld door:  
E-golf.pro 

www.e-golf.pro 

Een voorrecht… 

Jaarberichten gezocht 
Zoals u op onze website kunt 
zien ontbreken nog een paar 
oude jaarberichten waarvan 
we hopen dat die nog ergens 
bij u op zolder liggen. 
 

We zoeken de jaargangen: 
1990 – 1995 
1997 & 1998 

 
Gaarne deze opsturen naar 
de redacteur/webmaster. 
Voor adres zie onze colofon. 
Zodra er een “pdf” file van 
gemaakt is krijgt u het jaar-
bericht retour. 
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Whiskey kan in sommige  
gevallen heel goed samen 
gaan met het Grootvader-
schap, maar of dat nou de  
bedoeling is van onze Old 
Grand-Dad club is niet één, 
twee, drie duidelijk. Tijd om 
dat eens uit te pluizen, maar 
wie kan ons het fijne ervan  
vertellen?   
Natuurlijk moeten we dan zijn 
bij onze ere-voorzitter Jelle 
Tjaden en erelid Marlof 
Strumphler. Jelle heeft aan de 
wieg gestaan van onze Stich-
ting, Marlof kwam iets later. 
 
Dus eind november, terwijl 
het KNMI de enorme hoeveel-
heden regen en stormkracht 
niet meer kan bijhouden,  
drinken we gezellig een kopje 
koffie op de Kennemer G&CC, 
bakermat van de OGD.  
Geflankeerd door Robert 
Schrijver, de nu afgetreden 
voorzitter en onze nieuwe 
voorzitter Helgert van Raamt 
zitten we aan de tafel waarop 
tijdens de oorlog de green-
keeper sliep om het clubhuis 
te bewaken. Jelle kijkt me  
tijdens het interview met pret-
oogjes aan als hij of Marlof 
anekdotes over hun tijd in  
onze Stichting verhalen. 
 
“Oh, in onze tijd droomden we 
niet van 6000 grootvaders en 
104 clubs,“ zegt Jelle. “Wij  
begonnen met 11 clubs en 
114 leden dus dat was wel 
iets anders dan tegenwoordig. 
De doelstelling echter is on-
veranderd gebleven. Naast het  
gezellig met elkaar golfen, 
gaat het bij de OGD om het 
bevorderen van sport, spel en 
bewegingsactiviteiten in welke 
vorm dan ook, van fysiek, 
psychisch en/of sociaal gehan-
dicapte kinderen. De formule, 
die destijds is neergezet heeft 
duidelijk zijn houdbaarheid 
bewezen en onze club steunt 
dientengevolge jaarlijks tien-
tallen initiatieven van mensen 
die bezig zijn met het gehan-
dicapte kind.”  
 
De initiatiefnemer, oprichter 
en eerste voorzitter was Frank 
Dodd van de Kennemer. Hij 
was geïnspireerd door de Old 
Grand-Dad golfwedstrijden 
eind jaren zestig in Amerika. 
Deze werden gesponsord door 
de producent van de gelijkna-
mige Kentucky Straight Bour-
bon whiskey. De opbrengst 
van de wedstrijden ging naar 

instellingen voor gehandicap-
te kinderen. De link met de 
USA werd nog versterkt toen 
de firma Koopmans & Brui-
nier, importeur van deze 
whiskey, “spontaan” aanbood 
jaarlijks 60 flessen en het 
koud buffet bij de landelijke 
reünie te sponsoren. 
NB: voor de taal en whiskey 
puristen: whisky zonder “e” is 
afkomstig uit Schotland,  
Canada of Japan! 
 
De Stichting  ging officieel 
van start in 1974. Frank was 
voorzitter tot 1979, toen Jelle 
Tjaden, de eerste penning-
meester, hem opvolgde. Jelle 
was toch wel een bijzondere 
voorzitter, zegt Marlof: “Als 
Jelle het woord nam, was het 
binnen 10 seconden muisstil 
bij de consulbijeenkomsten 
en de Landelijke Finales”. Hij 
had altijd een mop, gedicht of 
een verhaal te vertellen. 
Jelle, gevraagd hoe hij zijn 
voorzitterschap heeft erva-
ren? “Heel erg plezierig”! Op 
de vraag of er in het bestuur 
wel eens iets vervelends is 
voorgevallen is zijn antwoord 
duidelijk: “Nee!” Hij begrijpt 
eigenlijk nu nog niet waarom 
hij er mee gestopt is in 1995. 
Ondanks het vele werk als 
voorzitter heeft hij zich ook 6 
jaar toegelegd op de studie 
van de Engelse taal en met 
zijn doctorandus titel liep hij 
trots rond, oplettend dat 
niemand de titel 
“Doctorandus” bij zijn naam 
vergat. Het “bewaken” van 
zijn titel is compleet verdwe-
nen, maar niet die pretogen 
die bijna 90 jaren oud zijn. 
Hij is grootvader van 6  
kleinkinderen en 3 achter-
kleinkinderen. 

In het clubhuis van de  
Kennemer staat de Old 
Grand-Dad beker met de  
namen van alle winnaars van 
de Landelijke Finale. Hier 
staat ook de originele grote 
uitgave van het beeldje dat 
de winnaar ontvangt en een 
buste van de oprichter van 
Old Grand-Dad whiskey.  Net 
als bij enkele andere clubs, is 
er op de Kennemer, naast de 
jaarlijkse OGD club wedstrijd 
een speciale 9-holes wed-
strijd voor oudere grootva-
ders, die in het OGD wed-
strijd reglement formeel staat 
vermeld.  
 
Marlof Strumphler, 74 jaar, 
ooit een 3-handicapper, voor-
zitter van 1995 tot 22 okto-
ber 2002, weet nog van zijn 
tijd in het bestuur dat Tonnie 
Tjeenk Willink samen met 
zijn vrouw instellingen ging 
inspecteren alvorens er een 
cent sponsorship naar toe 
ging. Dat ging toen nog  
omdat er maar een paar 
schenkingen per jaar waren. 
Tja, wat wil je met 114 groot-
vaders die elk minstens 40 
gulden per jaar betaalden. 
Tegenwoordig is dat  € 20,- 
per jaar; de inflatie is kenne-
lijk aan ons voorbij gegaan. 
Maar wist u dat men met een 
eenmalig storting van € 500,- 
verder contributievrij “Vriend 
voor het Leven” van de OGD 
kunt worden!!? 
 
Marlof verhaalt ook dat een 
Landelijke Finale een hele  
uitpluizerij was. Destijds  
stippelde Kees de Waard, die 
de wedstrijden regelde, mi-
nutieus de tomtomloze route 
uit naar de golfbaan waar de 
Landelijke Finale gespeeld 
zou worden en reed die  
vervolgens fysiek ten minste 
3 maal met zijn vrouw uit om 
er zeker van te zijn dat de 
routeplanning tot op honderd 
meter nauwkeurig was. 
 
Als het onderwerp anekdotes 
op tafel verschijnt, blijken er 
nog genoeg over te zijn om 
vele jaarberichten te vullen, 
maar deze moet u weten: 
Een aankomend grootvader 
vroeg aan de Consul of hij 
mee mocht spelen. “Ben je 
dan grootvader”? “Nog niet 
maar het kan elk moment  
gebeuren”, vertelde de man. 
“Je bent dus nog niet groot-
vader dus kan je niet mee-

spelen”, en de man ging  
huiswaarts. 
Enkele minuten voor aanvang 
van de wedstrijd kwam de 
man rennend op de Consul af 
en vertelde dat hij zojuist 
grootvader was geworden. Hij 
kon meespelen. 
Marlof heeft acht kleinkinde-
ren. Als liefhebberij speelt hij 
wekelijks drie maal golf en dat 
komt goed uit met een klein-
zoon, aan wie ooit verteld 
werd - door grootvader  
Marlof – dat hij van de dames 
tee moest starten. Nu vreest  
Marlof, dat deze kleinzoon 
binnenkort zijn grootvader 
naar de damestee stuurt. Hij 
is Reijnier Saxton, een van 
Neerlands jonge talenten. 
Er valt wat bij voor te stellen 
als Marlof een oud gezegde 
aanhaalt: “Als ik geweten had, 
dat kleinkinderen zo leuk zijn, 
dan had ik ze eerder genomen 
dan mijn kinderen”. 
 
Eens was het de uitdrukkelijke 
wens van Jelle om een jaarbe-
richt te maken en daarvan 
maakt hij nu gaarne gebruik 
om de hoop uit te spreken dat 
wij – grootvaders - nog vele 
jaren, met respect voor de  
regels, zullen genieten van 
ons golfspel.  
 
En mogen wij grootvaders  
Jelle en Marlof hartelijk  
danken voor hun bijdrage aan 
dit artikel. 
 
Ed Eelman  -  redacteur OGD 

Old Grand-Dad whiskey?? 

Oldest Grand Dad of us all 
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 REGIO NOORD WEST 
Een straffe zuidwester, maar gelukkig geen regen van beteke-
nis op de Heemskerkse GC. 80 Grootvaders deden mee waar-
onder onze voorzitter Robert Schrijver en erelid Marlof 
Strumphler. 
Met dank aan de Heemskerkse voor de goede 
organisatie en verzorging. 
1e - Frits Zimmerman – Westfriese GC     40 sf. 
2e -  Ton van Essen – Zaanse GC              39 sf. 
3e -  John Kiene – BG Purmer                   36 sf. 
4e - Jan van Rijn – Heemskerkse GC        34 sf. 
5e -  Pieter van Schie – GC Spaarnwoude  34 sf. 
6e -  Wim Kommers – Heemskerkse GC     33 sf. 
7e -  Theo van Emmerik – BG Purmer        32 sf. 
8e -  Jan Oost – GC Spaarnwoude             32 sf. 
9e - Nick Baauw – Haarlemmermeersche GC  32 sf. 
 
REGIO ZUID WEST 
De Seniorencommissie van golfclub “Oude Maas”  organiseerde 
deze geslaagde dag op Rhoon Golfcenter, die als “VRIND van 
de OGD”, haar mooie baan “om niet” beschikbaar stelde. 
In het veld 83 grootvaders die niet alleen streden om een 
plaats in de Landelijke Finale maar ook tegen de weergoden. 
De weersverwachting voor deze dag: “hier en daar een bui met 
kans op onweer”, kwam helaas uit en de wedstrijd werd enige 
tijd stilgelegd. 
De onderbreking bleek voor de één gunstig, voor de ander  
fataal zo werd opgetekend uit de verhalen in het clubhuis. 
1e - Wim v.d. Kieboom - GC Grevelingenhout                        43 sf. 
2e - Joop Helderop - GC Oude Maas                                42 sf. 
3e - H.J. Braaksma - Oosterhoutse GC                            41 sf. 
4e - Peter Gol - GC Oude Maas                                       40 sf. 
5e - Ron Braams - GC Oude Maas                                   38 sf. 
6e - R.de Mul - GV De Woeste Kop                                  38 sf. 
7e - G.H.M. van Beelen – GC Grevelingenhout                       38 sf. 
8e - P. de Jong - GC Princenbosch                                  37 sf. 
9e - L. de Kind – GC Grevelingenhout (beste golfer)           37 sf.  
10e - B.de Werd – GC Princenbosch                                36 sf. 
 
REGIO CENTRUM WEST 
Ondanks onheilspellende weersvoorspellingen gingen 79 groot-
vaders van start op de Rijswijkse GC.  
Ook onze voorzitter Robert Schrijver had zich geplaatst en 
deed mee. 
Gelukkig lezen de weergoden niet altijd de slechte voorspelling 
en werd het redelijk golfweer. 
Dat men niet tot scoren kwam moet maar eens nader onder-
zocht worden. Een CSA van +3 Reduction Only!! 
De volgende spelers plaatsten zich voor de Landelijke Finale: 
1e – Martin van Dorp – Rijswijkse GC                             39 sf. 
2e – Leo van Santen – LGV Leeuwenbergh                      36 sf. 
3e – Dirk van der Vlis – GC Kleiburg                               33 sf. 
4e – Frits Jaspers – Rijswijkse GC                                   33 sf. 
5e – Evert Renesse van Duivenbode – WGC Rozenstein    32 sf. 
6e – Cees Bom – GC Kleiburg                                         31 sf. 
7e – Hein Hulshof – WGC Rozenstein                              31 sf. 
Beste Golfer Ray van Blommestein (LGV Leeuwenbergh) 31 sf. 
was verhinderd voor de Landelijke Finale, in zijn plaats kwam 
reservespeler Cees Bosman van GC BG Zoetermeer. 
 
REGIO CENTRUM OOST 
Onder meest ideale weersomstandigheden werd op GC ‘t Zelle  
deze wedstrijd gespeeld. 
Ondanks het feit dat een drietal deelnemers naar Hengelo 
Overijssel gegaan waren in plaats van Hengelo Gelderland  
(’t is maar dat u het weet), verliep de wedstrijd prima. 
1e - Hans Brandt – NGV de Verwaeyde Sandbergen  
2e - Henk Groot Roessink – GC 't Zelle  
Beste golfer Jan de Groot – NGV de Verwaeyde Sandbergen  
 
 

REGIO CENTRUM MIDDEN 
Gespeeld op GV de Batouwe onder uitstekende weersomstan-
digheden. 76 Grootvaders streden verwoed voor een plaats op 
de Landelijke finale op de Goyer GC.  
1e - G. Porskamp - GC Zeewolde                                   35 sf.   
2e - J. Rijnbende - GV de Batouwe                                35 sf. 
3e - L. Lakke – GC Anderstein                                       35 sf. 
4e - B. Lodder - GC Olympus                                        34 sf.  
5e - C. van Haaren – GV de Batouwe                             34 st.  
6e - T. Koopman – GC Olympus                                     34 st.  
7e - P. de Vries - GC Anderstein                                    33 st.  
8e - B. Drost – GV de Batouwe                                      33 st.  
Beste golfer John Duvivier GC Almeerderhout (ook geplaatst).  
 
REGIO CENTRUM ZUID 
Op de prachtige baan GC Prise d’Eau die als “Vrind van de 
Stichting OGD” “om niet” beschikbaar was gesteld, werd onder 
mooie weersomstandigheden door 80 grootvaders gestreden 
om een plaats voor de afvaardiging naar de Landelijke Finale.  
1e - Toine v.d. Sande – GC Midden-Brabant                   39 sf. 
2e - Jacques Brouwers - GC Midden-Brabant                  38 sf.  
3e - Piet den Hollander - GC BG Wijchen                        37 sf. 
4e - Gerard Haarhuis – Best G&CC                                 37 sf. 
5e - Henk Martens – GC Prise d’Eau                               37 sf. 
6e - René de Bont – GC Midden-Brabant                        37 sf. 
7e - Stefan Skotnicki - GC het Rijk v. Nijmegen              35 sf. 
8e - Co Nijsse – GC BG Wijchen                                     35 sf. 
Jacques Brouwers tevens beste golfer. 
 
REGIO NOORD OOST 
Noord-Oost-Nederland speelde op GC Havelte. Het bestuur had 
de baan “om niet” ter beschikking gesteld. 86 Grootvaders wa-
ren naar Havelte gekomen om een plaats in de Landelijke Fina-
le te bemachtigen. 
De baan, de organisatie en het weer droegen er toe bij dat het 
een uitstekend geslaagde golfdag werd. 
1e - Harrie Biemans – GC Holthuizen                            39 sf. 
2e - Hans Kuitert – Noord Nederlandse G&CC                39 sf. 
3e - Jan de Vries – GC Martensplek                               38 sf. 
4e - Bert Boerma – GC de Semslanden                         38 sf. 
5e - Koos Lamain – GC de Compagnie                           38 sf. 
6e - Henk Otter – GC Havelte                                       37 sf. 
7e - Henk Schoonhoven – Hattumse G&CC                    37 sf. 
8e - Wim Oldeman – GC Holthuizen                              37 sf. 
Voor de landelijke finale werden er uiteindelijk twee vervangen 
door Wim Bekkering - DGC Gelpenberg en Ting Min Wong – GC 
Martensplek. Deze laatste won op 3 augustus ook de Landelijke 
Finale op de Goyer GC te Eemnes. 
 
REGIO ZUID OOST 
Loos alarm op de prachtige golfcourse van G&CC Herkenbosch, 
want het voorspelde onweer bleef gelukkig uit. 
De organisatie werd geweldig verzorgd door het team van 
grootvader Louis Kleinekorte zodat een ieder kon genieten van 
een prachtige golfdag. 
1e - Paul Swinkels van G&CC Crossmoor was zowel winnaar 
van de wedstrijd en beste golfer. Een prima prestatie!! 
Over het algemeen waren de scores aan de lage kant en waren 
sommige grootvaders wat vermoeid door het weer en het ta-
melijk geaccidenteerde terrein. 

 
 
 

Resultaten Regio-finales 

Winaar Frits Zimmerman 

Vlnr. Consul Louis Kleinekorte ,  
winnaar Paul Swinkels en  
Regio Consul Theo van  Helvoort 
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Wedstrijddata  
Regio Finales  

& 
Landelijke Finale 

2010 
 

Noord-West 
Regioconsul Wim Dommisse 
Amsterdamse Golfclub 
Op woensdag 23 juni 
Aanvang – zie website 
Clubconsul Peter Solleveld 
 
Zuid-West 
Regioconsul Auke Jellema 
Golfclub Grevelingenhout 
Op maandag 12 juli 
Aanvang 12.30 shotgun 
Clubconsul C. van Heusden 
 
Centrum-West 
Regioconsul Ton Muller 
Golfclub Zeegersloot 
Op vrijdag 16 juli 
Aanvang – zie website 
Clubconsul Ton van Wijk 
 
Centrum-Oost 
Regioconsul Jan Kraak 
Golfvereniging Edda Huzid 
Op maandag 12 juli 
Aanvang – zie website 
Clubconsul Rinus Rijsman 
 
Centrum-Midden 
Regioconsul Cees Verkerk 
GC Golfresidentie Dronten 
Op maandag 12 juli 
Aanvang 13.00 op tee 1 en 10 
Clubconsul Guus Krens 
 
Centrum-Zuid 
Regioconsul Jacques Remmen 
GC Midden-Brabant *) 
Op maandag 19 juli en 
GC de Schoot *) 
Op Donderdag 22 juli 
Clubconsul Koen Hehenkamp 
*) max. 40 deelnemers 
 
Noord-Oost 
Regioconsul Jan de Vries 
Golfclub Flevoland 
Op woensdag 14 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Joop Manuel 
 
Zuid-Oost 
Regioconsul Theo v. Helvoort 
Golfclub Brunssummerheide 
Op maandag 19 juli 
Aanvang 13.00 uur – shotgun 
Clubconsul Servé Retera 
 
Landelijke Finale 2010 
Op maandag 2 augustus, 
Noord Brabantse Golfclub 
Toxandria 
Veenstraat 89 
5124NC MOLENSCHOT 

Kan een golfer zich wat  
mooiers wensen? Stralende 
zon, weinig wind, fijn  
gezelschap en een prachtige 
baan – de Goyer Golf &  
Country Club. Een veld van 
ruim 80 grootvaders die de 
Regio finale’s allemaal over-
leefd hadden, trok op 3  
augustus 2009 voor de  
shotgun stableford wedstrijd 
ten strijde. 
 
De Goyer is gebouwd naar 
ontwerp van de Belgische  
topgolfer Bruno Steensels. 
Grote vijvers, zandverstuivin-
gen, glooiingen en het mak-
kelijk te bespelen Amerikaan-
se “bent grass” maken deze 
baan tot één van Neerlands 
mooiste. 
 
De ontwerper heeft duidelijk 
met passie deze baan ont-
worpen. Een schitterende par 
5 van de 4de hole. Aangelegd 
als een scherpe “Z” en veel 
water om twee goede slagen 
te eisen alvorens men naar 
de green kan. Net bekomen 
van hole 4 lijkt hole 5 een ge-
makkelijke par 3 van 130 
meter. Echter er ligt dan wel 
uitsluitend “waste land” 
tussen. 

 
 
 
 
 

Elke hole is telkens weer een 
heerlijke verrassing speciaal 
hole 11 – par 3 met 219 me-
ter lengte en SI 18!  
 
Nog nagenietend kwamen  
alle grootvaders samen op de 
veranda van het in welhaast 
koloniale stijl opgetrokken 
clubhuis. Dat hier nog lang 
nagekaart werd over golf- en  
andere ervaringen mag  
duidelijk zijn. 
 

 
 
 

De uitslag: 
1e Wong Ting Min –    45sf. 
- GC Martensplek  
2e Frits  Jaspers -          41 sf. 
- Rijswijkse GC  
3e P. de Vries –             41 sf. 
- GC Anderstein 
4e Leo van Santen  -      39 sf. 
- LGV Leeuwenberg 
5e Lucien de Kind –       37 sf. 
- GC Grevelingenhout en  
tevens de beste golfer met 29 
netto. 
6e Henk Penninx –         37 sf. 
- G&CC Geijsteren 
7e Theo van Emmerik –  37 sf. 
- BG Purmerend 
 
Ed Eelman (redacteur) en  
Robert Schrijver (voorzitter) 
eindigden ook prima met  
respectievelijk 42 en 41 
stableford punten, maar  
komen in de uitslag niet voor 
omdat zij buiten mededinging 
meespeelden. 
 
Ook werd onze 6000ste Groot-
vader bekend gemaakt. Joop 
Ossel van GV Edda Huzid! 

Winnaar Wong Ting Min 

Joop Ossel 
6000ste contribuant 

werd gehuldigd 

Dat mooie bedrag kon worden bijgeschreven op het OGD  
Projecten budget. De loterij bij het diner van de Landelijke  
Finale was weer een groot succes dankzij de prachtige prijzen: 
"twee Greenfees met diners in het clubhuis".  
De prijzen werden wederom beschikbaar gesteld door de vol-
gende clubs en hun restaurateurs - de Koninklijke Haagsche; de 
Noordwijkse; Broekpolder; Leeuwenbergh; de Rijswijkse; Crom-
strijen; de Kennemer; de Noord-Nederlandse en twee kaartjes 
voor het KLM Open. Helaas is in de feestvreugde de lijst met 
prijswinnaars gesneuveld. 

De Landelijke Finale op de Goyer 

Sponsor loterij: voor €965 aan loten verkocht! 



5 bÄw ZÜtÇw@Wtw VÄâu 

Aan de Haarstraat in Holten 
wonen 12 oudere jongeren 
met een verstandelijke beper-
king, zij worden ondersteund 
door de stichting Zozijn. 
Vrijdag 26 juni ‘09 was het  
zover, de gemotoriseerde 

duofiets werd overhandigd 
door twee heren van Old 
Grand-Dad Club. 
Hier een reactie van de  
leiders van de Haarstraat: 

“Wat een prachtig cadeau!! 
Enkele bewoners zijn niet in 
staat zelfstandig te fietsen en 
kunnen ook niet op een tan-
dem. Voor hen is het een 
heerlijke ervaring om al fiet-
send van de mooie omgeving 

rond Holten te 
genieten. Deze 
fiets is echt 
een aanrader 
voor mensen 
die niet  
zelfstandig 
kunnen  
meekomen. 
Omdat de  
bewoners niet 
over de  
financiële  
middelen  
beschikken om 
zelf zo`n 
mooie dure 

fiets aan te schaffen willen 
wij de Old Grand-Dad club 
hartelijk bedanken voor dit 
fantastische cadeau.”  

Activiteitencentrum de Trom-
mel in Zwolle was ontzettend 
blij met de overhandiging van 
2 rolstoelen gesponsord door 
de Old Grand-Dad club. 
Naar het activiteitencentrum 
komen bezoekers die door 
hun beperking niet meer mee 
kunnen doen aan sportactivi-
teiten in hun omgeving.  
Daarom biedt AC de Trommel 
van Interakt Contour deze  
bezoekers sport- en bewe-
gingsactiviteiten aan. Door 
hun beperking is er sprake 
van een beperkte mobiliteit 
en daardoor zijn ze afhanke-
lijk van een rolstoel om te 
bewegen en/of te sporten. 
Aangezien AC de Trommel 
geen aanspraak kan maken 
op een voorziening van de 
gemeente, is ze afhankelijk 
van giften en sponsors om 
materialen aan te kunnen 
schaffen. 
Door deze ‘gulle gevers’ kun-
nen ook onze cliënten blijven 
sporten. Dit is goed voor hun 

zelfvertrouwen en bevordert 
hun gezondheid.  
Tevens beleven ze enorm veel 
plezier aan het sporten zelf. 
Binnen AC de Trommel wor-
den verschillende sport-
activiteiten aangeboden waar-
onder rolstoeldansen, rolstoel-
basketbal en zaalsport. Dit 
gaat onder leiding van ge-
schoolde medewerkers met 
kennis van sport en mensen 
met een beperking. 
Medewerkers en cliënten van 
AC de Trommel prijzen de Old 
Grand-Dad club voor hun 
werkzaamheden en danken 
hen voor de bijdrage die ze 
mochten ontvangen! 

Omschrijving                                                          www                                 via Consul                                        Bedrag € 
1 – Marjolein Buis, nieuwe rolstoel                            marjoleinbuis.nl                  Co Nijsse GC BG Wijchen                            750 
2 – Stichting Zozijn, elec. duofiets                            zozijn.nl                             Goos Zetsma LG&CC de Graafschap          5.970 
3 – Stichting Dichterbij, luchtkussen                         dichterbij.nl                        Kees Oerlemans GC Rijk v. Nijmegen       6.360 
4 – Zorgboerderij Asselterhof, kosten paard              asselterhof.nl                                                                                   2.500 
5 – Interact Contour, rolstoelen (dans en sport)         interaktcontour.nl               Joop de Jong GC Rijk van Sybrook            5.200 
6 – Heeren Loo Rivierenland, elec. rolstoel transp      sheerenloo.nl                      Wijnand Eissens GV de Batouwe               5.900 
7 – Sport Spectrum Roessingh, sport materialen        sportspectrumroessingh.nl       Ton Walkier GC Driene                            6.000 
8 – Stichting Orion, bewegingstrainer                        orioncamphill.nl                  Aad Zom GC Cromstrijen                         1.690 
9 – SO Soest BB, G-voetbaltoernooi                          so-soest.nl/g-voetbal          Cees Verkerk RC-CM/GC Zeewolde           1.500 

10 – St. Rolstoelbasketball Achilles, Flames toernooi                                                                                                          1.250 
11 – Ruitersport Gehandicapten, sproeiinstallatie        rsvg.nl                                                                                             3.000 
12 – Kids United, busje                                             kids-united.nl                     John Wijbenga GC de Compagnie             5.000 
13 – Stichting Al Amal, sportmaterialen                      alamal.nl                                                                                          3.000 
14 – Kinderkliniek het Roessingh, dagtochtjes                                                     Ton Walkier GC Driene                            1.425 
15 – St. Stoer, aangepaste wintersport materialen      stoerwinterweken.nl            Fred Baerveldt G&CC Lauswolt                 3.000 
16 – Michaelshoeve Brummen, speeltoestellen                                                                                                                   5.000 
17 – Mutsaersstichting, speelvoorzieningen                mutsaersstichting.nl            Louis Kleinkorte G&CC Herkenbosch         3.150 
18 – Mytylschool Ariane de Ranitz, werkweken                                                                                                                  3.625 
19 – Stichting Bio Kinderrevalidatie, Yalp Sona           stichtingbio.nl                     Bart Peek Rosendaelse GC                       9.000 
20 – Prinses Maxima Manege, aanschaf jong paard     prinsesmaximamanege.nl                                                                  3.000 
21 – Paardrijden handicapten Lis Hartel, stapmolen    lishartel.nl                                                                                        7.500 
22 – Stichting Sloepvaren, aangepaste sloep              sloepvarenmetzorg.nl                                                                        6.000 
23 – Stichting Sportbelang SGK, diverse materialen    sportbelangsgk.nl                                                                             1.225 
24 – MKDV de Zevenster, duofiets                             onstweedehuis.nl                Lex Auer Haarlemmermeersche GC          6.500 
25 – Van Boeijen Fasehuis, jeugd instrumenten          vanboeijen.nl                      Cees Röthengatter GV de Drentsche         3.500 
26 – St. Paardrijden gehandicapten, materialen                                                   Rob de Bloeme GC de Gelpenberg            2.260 
27 – St. de Lichtenvoorde, speeltoestellen Neede        delichtenvoorde.nl              Goos Zetsma LG&CC de Graafschap          1.500 
28 – Kegelclub, kegelen gehandicapten                                                                                                                             1.000 
29 – AV Sprint, aangepaste sport materialen              avsprint.nl                          Jacques Remmen RC-CZ/GC Midden-Brabant      3.750 
30 – Wheelchair Tennis Masters A’dam Clinic                                                                                                                     1.800 
31 – PJ Troelstraschool Muziekinstrumenten               troelstraschool.nl                Hans Otten GC Houtrak                              300 
32 – The Black Scorpions, aanpassing rolstoel            black-scorpions.nl                                                                                500 
33 – St. Huifbedrijden, onderhoud paard                    huifbedrijden.hoeksewaard.nl    Auke Jellema RC-ZW                               4.500  
34 – Stichting School in bos                                      wilhelminaoord.com            Jan van der Ben GC de Haar                    3.200 
35 – Mytylschool Tilburg, glijbaan, matten zwembad                                            Jacques Remmen RC-CZ/GC Midden-Brabant        1.050 
                                                                                                                                                                                   ______ 
Totaal toegezegd over 2009                                                                                                                                    120.905 

OGD schenkingen 2009 

Duofiets vindt goede bestemming Rolstoelen voor de Trommel 
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Het speeltoestel de 
"Yalpsona"werd mede gespon-
sord door Stichting OGD en is 
deze zomer geïnstalleerd op 
het terras van Bio-
Vakantieoord (een onderdeel 
van Stichting Bio) in Arnhem.  
Het is een elektronisch aange-
stuurd speeltoestel met de  
nodige moderne aangepaste  
mogelijkheden voor het  
gehandicapte kind.  
De achterliggende gedachte 
van Bio-Vakantieoord bij de 
keuze van dit kostbare 
"speelgoed" was  
leermomenten-van-deze-tijd 
aan te kunnen bieden. 
Het blijkt dat gehandicapte 
kinderen (zelfs met een  
beperkt denkniveau) ook met 
hun tijd mee willen en vaak 
kunnen.  
 
De elektronica in de boog 
biedt verschillende "levels" 
aan, waardoor de Yalp ook  

interessant is voor de niet  
gehandicapte broertjes en 
zusjes.  
Met een druk op de knop  
selecteer je een van de 10  
spelletjes. De elektronische 
stem geeft uitleg over de uit 
te voeren opdrachten. Met  
ieder goed afgerond "rondje" 
kom je op een hoger level. De 
ondersteunende muziekjes  
stimuleren en enthousias-
meren de kinderen zoveel  
mogelijk levels te halen. Zelfs 
de ouders zijn geboeid en 
doen graag mee.  
 
De familiecompetitie veroor-
zaakt veel terrasplezier en  

bovendien neemt de saamho-
righeid van de gezinnen toe, 
hetgeen een belangrijk ele-
ment is. 
Voor onze kinderen geeft de 
Yàlp het goede gevoel.  
Het idee van de golfende 
Grootvaders om zich in te 
zetten voor goede doelen, zal 
hen zeker ook een goed ge-
voel geven.  
Een grote aanwinst met veel 
speelplezier gedurende het 
hele jaar.  
Wij zijn Stichting Old Grand- 
Dad Nederland dan ook zeer 
erkentelijk voor hun genereu-
ze bijdrage. 
Mocht u meer willen weten 
over Stichting Bio bezoek dan 
eens onze site www.
stichtingbio.nl en er gaat een 
(andere) wereld voor u open. 
 
Janine Hertzberger, manager 
Bio-Vakantieoord. 
 

De R.S.V.G. Zuid Limburg 
stelt zich tot doel mensen -
waaronder jonge kinderen - 
met een met een lichamelijk- 
en/of verstandelijke beper-
king op een verantwoorde 
wijze recreatief te laten 
paardrijden. Het paardrijden 
is een schitterende sport, die 
zelfs voor de zwaarst gehan-
dicapten mogelijk is. 
De vereniging beschikt sedert 
1999 over een eigen aange-
paste manege, welke volledig 
in eigen beheer is gebouwd. 
Het aantal leden en helpers 
van onze vereniging telt  
inmiddels rond de 300.  

Yalpsona 

de “Yalp” 

Onze stichting “Stoer” organi-
seert jaarlijks meerdere ski-
kampen voor jongeren met 
een motorische beperking uit 
het hele land. Hun handicap 
weerhoudt hen er vaak van 
om wintersportactiviteiten te 
kunnen uitoefenen, terwijl een 
dergelijk kamp door veel 
scholen als zeer waardevol 
wordt ervaren. 
Tijdens elke reis gaan er 20 
deelnemers mee, waarvan 8 
rolstoelers, die les krijgen in 
een zitski. De anderen krijgen 
staand les waarbij voor som-
migen aangepast materiaal 
noodzakelijk is. 
Voor alle deelnemers zijn  
helmen verplicht en dankzij de 
bijdrage van OGD hebben wij 
deze aan kunnen schaffen. Dit 
geldt ook voor de korte ski’s 
(met veiligheidsbindingen), 
nodig voor de begeleiders 
achter de zitski’s. Deze kun-
nen ook door sommige deel-
nemers gebruikt worden.   

Verder zijn er nog gordels en 
riemen (nodig voor een veilige 
verbinding tussen de begelei-
der en de zitski) en elastische 
begeleiderskoorden voor de 
staande skiërs gekocht. 
 
Dankzij de bijdrage van de 
OGD, kunnen wij de veiligheid 
van de deelnemers en de be-
geleiders nog beter waarbor-
gen. Omdat deze materialen 
nu in eigendom zijn, is het 
niet nodig deze voor elk ski-
kamp te huren. Dit scheelt in 

de vaste kos-
ten, wat ver-
volgens weer 
doorwerkt in 
de  
begroting. 
 
 
 
 
 

Namens alle deelnemers en 
begeleiders: hartelijk dank !! 

Stoer de winter in 

Sproeiinstallatie 

Voor de aanschaf van nieuwe 
hulpmiddelen zijn wij geheel  
afhankelijk van giften en  
donaties. Het bestuur heeft 
veel aandacht en zorg voor 
de kwaliteit en de veiligheid 
van het paardrijden.  
Dit jaar hebben wij een  
nieuwe sproei-installatie aan-
geschaft met behulp van  
diverse sponsors waaronder 
de Stichting Old Grand-Dad 
Club die een bedrag van  
€ 3.000,- schonk.  
De reden voor deze nieuwe 
sproei-installatie was dat de 
bodem een grondig onder-
houd nodig had (Achterberg  

bodem) en mede op advies 
van het drinkwaterbedrijf in 
verband met de kans op  
legionella. Verder was dit ook 
nodig voor ruiters met astma-
tische aandoeningen, zodat 
ook zij de kans krijgen bij ons 
te rijden. 
Wij zijn heel blij met deze 
nieuwe installatie.  

Sproeiinstallatie 
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De Stichting Ruitersport Cen-
trum Reinaerde heeft zich ten 
doel gesteld het paardrijden 
door mensen met een handi-
cap te bevorderen. Zij richt 
zich daarbij op mensen met 
een lichamelijke, zintuiglijke, 
verstandelijke of meervoudige 
handicap, waarbij tevens 
wordt gestreefd de integratie 
tussen mensen met en zonder 
handicap tot stand te brengen. 
De activiteiten vinden plaats 
op de speciaal gebouwde en 
ingerichte Prinses Máxima Ma-
nege te Den Dolder. 
We zoeken een paard, dat in 
de kracht van zijn/haar leven 
is. We zoeken eigenlijk een 
paard met 5 poten. Want het 
paard moet qua karakter op 
een engel lijken. Geduldig 
zijn, tegen manen en staart 
trekken kunnen, tegen scheef-
hangende ruiters bestand zijn, 
ervaring onder de man heb-
ben, maar ook aangespannen 
beleerd zijn. Niet schrikken bij 
onverwacht lawaai en in staat 
zijn om zijn deel van de 200 
ruiters per week op de rug te 
nemen.  
 
Om zo’n paard te kunnen be-
kostigen moeten we de hulp 
inroepen van sponsors. “Heb 
je ooit gehoord van die club 
grootvaders, die samen golfen 
en ondertussen ook goede 
doelen sponsoren?”, vroeg ie-
mand aan me. Nee, dus snel 
even Googlen. 
De brief van de “Old Grand-
Dad Club” lag spoedig in de 
bus en na een paar informa-
tieve antwoorden te hebben 
gegeven kreeg onze Stichting 
al spoedig een toezegging 
voor een mooi bedrag, n.l.  
€ 3.000,-.  Heel hartelijk  
bedankt voor de snelle  
beslissing. 
Al onze paarden worden ter-
dege op bovenstaande eigen-
schappen getest en niet zo 
lang geleden trad op proef  
“Novelle  aan. Een mooi en lief 
paard, maar…….helaas niet 
wat we zochten. Het zou on-
aardig zijn om hier te melden 

wat er aan haar ontbrak, nee, 
Novelle is een prima merrie, 
maar niet voor ons. 
Nu hebben we ons oog laten 
vallen op een Tinker. Een Tin-
ker is een Zigeuner paardje, 
net iets kleiner, iets meer  
gedrongen, dan een gewoon 
paard, vaak bont gekleurd en 
uiterst geduldig. Ze stonden 
in Ierland voor de zwaarbela-
den huifkarren van de Zigeu-
ners en trokken met hen het 
hele land door. Steeds gedul-
dig wachtend voor de huifkar, 
tot de baas weer terug  
kwam. Of in volle snelheid 
vluchtend als de bevolking 
niet van Zigeuners gediend 
was en om allerlei redenen 
gebeurde dat nogal eens.  
Een Tinker is een prima 
paardje voor onder het huif-
bed. Op de Pr. Maxima Mane-
ge zijn nu twee huifbedden 
beschikbaar en als de kont de 
goede hoogte heeft, kan deze 
als aanvulling dienen op de 
twee andere Tinkers, die we 
al hebben. Maar ook in de 
lessen hebben ze hun waarde 
bewezen. Zo geduldig als ze 
zijn met de kinderen, zie je 
soms opeens dat sprankje 
humor en eigenzinnigheid. En 
dat is voortreffelijk. Alle paar-
den van de manege komen 
zes weken op proef, voordat 
de beslissing valt. Nu wordt 
er nog gezocht, straks kun-
nen we pas zeggen of wij het 
juiste paard gevonden heb-
ben. Al met al kan dat nog 
wel even duren, maar vinden 
zullen we. En dan nodigen we 
u uit om te komen kijken 
naar onze nieuwe aanwinst, 
die dank zij uw fonds, uw 
snelle beslissing, een bron 

van blijdschap wordt voor 
onze ruiters. Wij danken 
de Old Grand-Dad Club bij 
deze al vast, en laten u zo 
spoedig mogelijk weten 
wanneer uw paard arri-
veert. 
 
José Cladder-Stinkens 
 

Om het mogelijk te maken 
voor 245 meervoudig gehan-
dicapte ruiters de paarden-
sport te beoefenen staan bij 
Lis Hartel de ruim 70 vrijwilli-
gers en de professionele staf 
van drie gediplomeerde  
instructeurs altijd klaar om 
de ruiters te begeleiden bij 
hun wekelijkse uurtje paard-
rijden. Alle ruiters hebben 
namelijk persoonlijke aan-
dacht en één op één begelei-
ding nodig. 
Naast de ruim 10.000 rijuren 
die er per jaar worden  
gemaakt zijn er echter nog  
talloze andere activiteiten  

dagelijks noodzakelijk om  
alles perfect te organiseren. 
Vooral het onderhouden van 
de achttien eigen paarden 
trekt een enorme wissel op 
de medewerkers. Naast het 
voeren en verzorgen van de 
paarden en het uitmesten van 
de stallen is het belangrijk te 
zorgen dat alle paarden dage-
lijks veel beweging krijgen. 
Dit is belangrijk om de  
conditie van het paard op peil 
te houden, waardoor minder 
blessures ontstaan. Ook 
maakt het de kans op een 
“dolle bui”van het paard  
kleiner tijdens de lessen of 
buitenritten. Veel paarden-
kwaaltjes kunnen worden 
voorkomen door veel en  
dagelijks lopen. 
 
Daarom is de aanschaf van 
de stap/trainingsmolen zo  
belangrijk voor Lis Hartel. De 
paarden kunnen dan zonder 
directe begeleiding van de 
medewerkers toch de vereiste 
lichaamsbeweging opdoen. 
Dankzij de gulle donatie van 
€ 7500,- van OGD is het  
mogelijk geworden voor Lis 
Hartel om een stapmolen aan 
te schaffen. Daardoor kunnen 
zowel de staf als de vrijwilli-
gers nog meer tijd besteden 

aan onze 245 gehandicapte 
ruiters en dat is uiteindelijk 
het doel van de vereniging. 
 
Voor verenigingen als Lis  
Hartel zijn donaties en spon-
soring (paarden adoptieplan) 
heel erg belangrijk, want  
ondanks dat de begroting 
jaarlijks sluitend is, is er  
nauwelijks financiële ruimte 
om projectmatige zaken,  
zoals noodzakelijk extra on-
derhoud aan de opstallen uit 
te voeren of onverwachte te-
genvallers op te vangen. Ook 
noodzakelijke investeringen 
als de stappenmolen blijken 

alleen  
mogelijk dankzij 
gulle donaties als 
die van OGD. 
 
Daarom zegt Lis 
Hartel een  
oprecht “dank je 
wel” tegen deze 
bijzondere club 
van wijze en gulle 
“Grand-Dads”. 

Sponsoring PRINSES MAXIMA manege Wens gaat in vervulling 

COLOFON 
Stichting Old Grand-Dad Club  
www.oldgrand-dadclub.nl 
 
REDACTIE: 
Ed Eelman 
Pijpersdijk 33 
1796MH De Koog 
E: ed.eelman@wxs.nl 
 
DRUK: 
Mediabureau 
Langeveld & de Rooy 
Den Burg 
 
SECRETARIAAT: 
Carlo Schuengel 
Hoflaan 7 
3271 BD Mijnsheerenland 
T: 0186 60 34 91 
M: 06 531 309 03 
F: 0186 60 13 44 
E: secretariaatogd@planet.nl 
 
PENNINGMEESTER: 
Gerrit Horlings 
ABN-Amro 41.20.51.095 
IBAN: NL18ABNA0412051095 
BIC: ABNNNL2A  
of: 
Postbank 3266722 
IBAN: NL31PSTB0003266722 
BIC: PSTBNL21 
Beide rekeningen t.n.v.  
Stichting Old Grand-Dad Club 
te Barneveld 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
(In hele €)                                               2008         2009    
ACTIVA                                                           
Kas                                                           177           314   
ABN-AMRO bank                                     2.272      19.076   
Postbank                                                   369           370   
Spaarrekening ABN-AMRO bank              89.900      62.962   
Depositorekening Postbank                   104.711      71.000   
Vooruit betaalde kosten                              225           185  
Voorraad OGD Whiskey                              275           480   
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s      4.293        2.115   
Voorraad prijzen                                        200           100   
                                                                                         
Totaal                                              202.422   156.602   
 
PASSIVA                                                                         
Kapitaal bij oprichting                                908           908   
Reserve t/m vorig boekjaar                  142.350    121.611   
Reserve Vrienden voor het leven              5.000        5.550   
Toevoeging (-/- onttrekking)             -/- 20.738   -/- 6.487   
over boekjaar                                                                   
Kapitaal totaal                                 127.520   121.582   
 
 
Nog te betalen schenkingen                    74.562      34.860   
Vooruit ontvangen bijdragen                       340             45   
Nog te betalen kosten                                    0           115   
                                                                                         
Totaal                                              202.422   156.602   

BIJDRAGEN VAN GROOTVADERS 
In 2009 werden 5763 bijdragen ontvangen, in totaal ruim 
€ 134.600,--. Een toename van 4,3 % ten opzichte van 2008. 
De gemiddelde bijdrage daalde met 1,3% tot € 23,35 (was  
€ 23,67 in 2008). 
 
Dit jaar werden 3 grootvaders “Vriend voor het Leven”, zodat 
dat aantal nu op 19 grootvaders staat. 
“Vriend voor het leven” word je door een éénmalige storting 
van € 500,--. Deze bedragen worden gestort in een reserve-
fonds waaruit elk jaar € 50,-- per vriend wordt toegevoegd aan 
de normale bijdragen. 
 
Na schoning van het donateursbestand door opzegging, overlij-
den en toevoeging van nieuwe donateurs blijven over: 5.755 
contribuanten uit 104 golfclubs per 31-12-2009. Een groei van 
241 grootvaders vergeleken met 150 in 2008. 
 
In 2009 melden zich twee nieuwe clubs aan. Dat waren Het 
Rijk van Margraten en Golfclub Dronten. 
In totaal zijn nu 104 golfclubs aangesloten bij de stichting. 
 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(In hele €)                                                      2008         2009   
BATEN                                                                                     
Bijdragen grootvaders                                 129.101     134.609   
Donatie voor het leven                                    1.000         1.500   
Opbrengst loterij                                                770           965   
Renten van tegoeden                                      7.468         3.665   
Overige opbrengsten en bijzondere giften         5.642         4.841   
Totaal                                                      143.981    145.579   
LASTEN                                                                                     
Administratie + vergaderkosten                       1.024         1.705   
Wedstrijdkosten                                              8.309       13.066   
Consuldag                                                         667         1.092   
Finale + diner                                                 2.550         3.181   
Jaarbulletin + Posters                                      4.266         4.678   
Betalingsverkeerkosten                                   4.846         4.504   
Diverse kosten                                                   147           265   
Totaal                                                        21.809      28.491   
 
Saldo beschikbaar voor schenkingen     122.172    117.088   
Correcties op schenkingen 2005 t/m 2008        8.190     -/-2.121   
Schenkingen 2008 / 2009                            150.950     120.905   
Saldo                                                    -/- 20.588  -/- 5.937   
Bestemmingen van saldo:                                                            
Naar reserve “Vrienden voor het leven”            1.000         1.500   
Uit reserve “Vrienden voor het leven”             -/- 850      -/- 950   
Toegevoegd ( -/- ontrokken) aan reserve  -/- 20.738    -/- 6.487   
                                                                                                 
Totaal                                                   -/- 20.588  -/- 5.937 

 

OVERIGE OPBRENGSTEN EN BIJZONDERE GIFTEN 
Van hierna genoemde clubs ontvingen wij de opbrengst van 
hun lokale of speciale wedstrijd, in totaal € 1.651,08 
Albatross, Almeerderhout, Domburg, Edda Huzid, De Haar, 
Zelle, Zeewolde, Oude  Maas, Havelte, Hooge Bergsche,  
Geysteren, Hilversumsche, Midden-Brabant, Landgoed Nieuw-
kerk, Peelse Golf, Verwaaijde Santbergen, Veldzijde, Burggolf 
Zoetermeer. 
 
De kosten voor de diverse regiowedstrijden vielen lager uit 
dan begroot met name dankzij de vriendenbanen. Oude Maas 
(Z-W), Havelte (N-O), Prise d’Eau (C-Z), Herkenbosch (Z-O), 
Zelle (C-O) en de Batouwe (C-M). 
In totaal ontvingen we € 2.209,18 retour uit de beschikbaar 
gestelde budgetten. 
Al deze gevers bedanken wij hartelijk voor hun bijdragen. 
Op de verkoop van onze promotionele artikelen (caps, ballen 
en dassen) werd een marge behaald van € 980,56. 
 
SCHENKINGEN DOOR ONZE STICHTING: 
In 2009 zijn schenkingen verstrekt aan 35 instellingen en  
organisaties voor een totaalbedrag van € 120.905. 
Van de in vorige jaren toegezegde bedragen werd € 719,33 
niet uitgekeerd. Voor een aantal projecten vielen de kosten 
hoger uit en werd € 2.840 aanvullend bijgedragen. 
Het totaalbedrag aan giften/schenkingen, sinds de oprichting 
van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland kwam hier-
door op € 1.272.434,-- + 120.905,-- + 2.840,-- -/- 719.33 of 
een totaal van € 1.395.459,96. 
 
Van de toegezegde schenkingen is per 31 december 2009 nog 
een bedrag te betalen ad € 34.860,-- aan projecten waarvoor 
het betalingsverzoek nog niet binnengekomen is. 
 
KAPITAAL en KOSTEN VAN DE STICHTING 
Het kapitaal van de stichting bedraagt per 31 december   
€ 121.582.-. 
Dit bedrag is meer dan voldoende om de kosten van de stich-
ting gedurende meerdere jaren te dekken.  
 
31 december 2009, Gerrit Horlings, Penningmeester 

JAARVERSLAG 2009 Stichting OLD GRAND-DAD CLUB Nederland 
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