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S T I C H T I N G 

N E D E R L A N D 

          We prijzen ons geluk-
kig het jaar te mogen afslui-
ten met overwegend positie-
ve gedachten en berichten.   
Beide pijlers van de Old 
Grand-Dad Club zijn het jaar 
weer zonder al te veel 
schrammen of butsen door-
gekomen, al waren en zijn 
onze gedachten bij die groot-
vaders die het moeilijk had-
den en hebben. 
 
 De stichting heeft een formi-
dabel bedrag mogen beste-
den aan projecten die bijdra-
gen aan het plezier en geluk 
van jongeren met een beper-
king.  
Veel van onze grootvaders, 
hebben zich opgeworpen als 
intermediair tussen de aan-
vragers en Projectcoördinator 
Maarten, die onvermoeibaar 
en met ijzeren principes tel-
kens weer tot een afgewogen 
oordeel komt.  
In 2010 heeft de Stichting 
voor ruim € 130.000,- aan 
zinvolle projecten mogen on-
dersteunen, alles uit bijdra-
gen van grootvaders en  

anonieme gevers van in  
totaal € 160.000,-. 
 
Ik mag niet klagen over mijn 
eerste jaar……. Een bestuur 
dat als een nieuwe hand-
schoen past, weinig branden 
te blussen, administratieve 
en financiële functies die als 
vanzelf lijken te gebeuren, 
een ex-voorzitter met een er-
varing die vier kabinetten 
Balkenende ruimschoots 
overtreft, die op de achter-
hand nog even blijft meekij-
ken en met een enkele kleine 
aanwijzigen de wagons op de 
rails houdt.  
Daarbij nog het wedstrijdco-
ordinatie duo dat software-
matig, draadloos geheel op 
eigen benen staat en steeds 
weer, voordat de deelnemers 
met loden pijpen optrekken 
naar de commissiekamer, 
met een combinatie van ge-
paste inspraak en ijzeren dis-
cipline de uitslag geaccep-
teerd krijgt. Dat de landelijke 
finale op de wonderschone 
baan van Toxandria ruw en 
vooral nat, werd verstoord 

door  een fors onweer, deed 
aan het verloop en het resul-
taat geen afbreuk.  
Het was de tweede prachtige 
baan, samen met de con-
suldag op de Pan, waar we 
landelijke wedstrijden moch-
ten spelen. Het ononderbro-
ken genieten, zonder dat bui-
enradar tot het essentieel 
deel van de golfuitrusting 
werd gepromoveerd.  
Leermoment: De laatste keer 
dat ik het heb gewaagd om 
een opmerking over het weer 
te maken ligt definitief achter 
mij! 
 
Zonder de verantwoordelijke 
club en regio consuls die 
steeds weer de mooie en bij 
voorkeur wat oudere banen 
weten te “porren” voor een 
van de regionale en landelijke 
wedstrijden, zou het er alle-
maal wat schraler uit zien. 
 
Twee pijlers, het onderling 
samenzijn in clubwedstrijden, 
regiofinales en een landelijke 
finale, en een trotse lijst van 
meer dan 40 projecten die 

het karakter van de Old 
Grand-Dad Club bepalen. Als 
we dit jaarbericht voorberei-
den ligt de sneeuw nog knie-
hoog en zorgen de oranje 
zwaailichten van de strooiwa-
gens voor misplaatste vrolijk-
heid. Ja onze webmaster-
redacteur houdt van “op tijd”. 
Dat krijg je als je je leven 
laat bepalen door een pont! 
 
Nog even volhouden, nog een 
paar bijeenkomsten van de 
Rayonhoofden en we kunnen 
ons na de 11 steden weer ge-
woon gaan opmaken voor 18 
holes. Alles op zijn tijd. 
Het jaar 2011 heeft een con-
suldag op de Eindhovensche 
en een Landelijke Finale op 
de Twentsche voor ons in 
petto. Mooie landschappen, 
oude bomen, mooie banen. 
 
Het bestuur wenst alle Groot-
vaders een gezond golfjaar, 
het 37e jaar van de Stichting 
Old Grand Dad Club. 
 
Helgert van Raamt 
Voorzitter 

De OGD  
wedstrijd software is van 

E-golf.pro 
www.e-golf.pro 

Inhoud                      bladz. 
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Jaarbericht no. 1  
nog gezocht 

Mocht u nog ergens dit jaar-
bericht hebben dan gaarne 
melden aan de redacteur/

webmaster.  

Vreugde op het Bram Bartels Toernooi  
zie verslag pagina 4 

De pijlers van de stichting Old Grand-Dad Club 
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REGIO NOORD WEST 
Onder een stralende zon beleefden de ruim 80 Grootvaders een 
heerlijke golfdag op de gastvrije Amsterdamse GC onder leider-
schap van CC Peter Solleveld en RC Wim Dommisse. 
Geen enkel excuus kon bedacht worden om hier niet te scoren 
en dat bleek wel uit de uitslag. 
Richard van Zelst had kennelijk een geweldige dag met een  
eagle op 18 en een birdie tijdens zijn ronde. 
1e Richard van Zelst – Heemskerkse GC                       40 sf. 
2e Wim Appel – Westfriese GC                                     38 sf. 
3e Cees Frikkee – GC Purmerend                                 36 sf. 
4e Theo Emmerik – GC Purmerend                               35 sf. 
5e Evert Zeemering – Haarlemmermeersche GC           35 sf. 
6e Dirk Bouman – GC de Texelse                                 35 sf. 
7e Loek van Horn)* – Zaanse GC                                 34 sf. 
 
 
REGIO ZUID WEST 
De Regio finale was gepland op 12 juli. De volgende dag stond 
als één van de krantenkoppen: “Noodweer trekt verwoestend 
spoor.” Echter alle 82 deelnemers waren gekomen om de neer-
stromende regen te trotseren op golfclub Grevelingenhout,  
Bruinisse. 
Om 13.00 uur waren de onweersbuien voorbij en kon er gestart 
worden echter een nieuwe onweersbui deed de leiding, RC 
Auke Jellema en de clubconsul Casper van Heusden, besluiten 
om de wedstrijd te staken.  
Intussen hadden alle flights minstens 14 holes gelopen en kon 
er verantwoord een klassement worden opgesteld. 
1e P. Huibregtse – Domburgsche GC                            35 sf. 
2e T. Arends – G&CC Capelle a/d IJssel                        31 sf. 
3e E. Meinen - G&CC Capelle a/d IJssel                        30 sf. 
4e de Leeuw - GC Princenbosch                                   29 sf. 
5e N.J. Zantvoort - GC Grevelingenhout                       29 sf. 
6e J. de Moor - GV de Woeste Kop                               29 sf. 
7e J. Kil - GC Wouwse Plantage                                    28 sf. 
8e P. Mann - Oosterhoutse GC                                     28 sf.  
9e T. Doelman - GC Princenbosch                                28 sf.  
10e L.A.P. de Kind)* - GC Grevelingenhout                   28 sf.  
11e J. van Pelt - G&CC Capelle a/d IJssel                      27 sf.  
 
 
REGIO CENTRUM WEST 
Gespeeld op GC Zeegersloot in Alphen a/d Rijn met 78 deel-
nemers met prima meteorologische omstandigheden. 
1e Rob van Os - Rijswijkse GC                                     38 sf. 
2e Johan van Ravenswaay – GC Zeegersloot                 38 sf. 
3e Frans van Noort - GV Leeuwenbergh                        38 sf. 
4e Rob Leertouwer – GC Rozenstein                             37 sf. 
5e Frank Schrijvers - GV Leeuwenbergh                       35 sf. 
6e Floris Jan van Duyvenboode)* – GC Broekpolder      34 sf. 
7e Fred Teekens – Noordwijkse GC                               34 sf. 
8e René Folkeringa – GV Leeuwenbergh                       34 sf. 
9e Pieter Kolk - GC Zoetermeer                                    33 sf. 
10e Vic Rouppe van der Voort - GC Zeegersloot            33 sf. 
 
 
REGIO CENTRUM OOST 
Ook de Regio wedstrijd die op GV Edda Huzid werd gespeeld 
kreeg te maken met onweer en regen, maar uiteindelijk kon de 
wedstrijd gewoon uitgespeeld worden. 
1e H. Groot Roessink – GC ’t Zelle                                37 sf. 
2e F. König - Rosendaelsche GC                                   36 sf. 
3e T. Mulling - Keppelse      GC                                    36 sf. 
4e G. Gielen - GV Edda Huzid                                      36 sf. 
5e T. Workel - GC de Koepel                                        36 sf. 
6e P. Danel - G&CC ‘t Sybrook                                     35 sf. 
7e R. Veld - Sallandsche GC                                         34 sf. 
8e J. Leurink - GC de Koepel                                        34 sf. 
9e J. Verdonkschot – GC de Koepel                              34 sf. 
Beste golfer was Tom Stamer - GV Edda Huzid. 

REGIO CENTRUM MIDDEN 
Nadat de wedstrijd op 12 juli moest worden afgelast vanwege 
onweer kon op 26 juli onder onverwacht goede weersom-
standigheden de wedstrijd op Golfresidentie Dronten worden 
gespeeld door 59 grootvaders. 
1e Ger Porskamp)* - GC Zeewolde                               41 sf. 
2e Victor van Schelt - GC Anderstein                            40 sf. 
3e Douwe Pals – GC Anderstein                                   40 sf. 
4e Joost Rombout - GC Zeewolde                                 39 sf. 
5e Ben Eijpe – GC Harderwold                                     39 sf. 
6e Paul Rongen GC Veldzijde                                       39 sf. 
7e Wim van der Werf – GC Anderstein                          38 sf. 
8e Adri van der Helm – GC Zeewolde                           38 sf. 
 
REGIO CENTRUM ZUID 
Deze Regio wedstrijden werden gespeeld op twee banen nl. op: 
GC Midden-Brabant & GC de Schoot. 
De eerste wedstrijd moest voortijdig wegens een weeralarm 
worden afgebroken. Er werd besloten dat de eerste 10 holes 
telden. 
1e Co Nijsse – GC BurgGolf Wijchen                             23 sf. 
2e Cor v. Nuland - GC de Schoot                                  23 sf. 
3e Sjef Vromans – GC Prise d’Eau                                21 sf. 
4e Henk Horsten)* - GC Prise d’Eau                             21 sf. 
5e Huub ter Beek – GC Prise d’Eau                               21 sf. 
 
De uitslag van GC de Schoot is als volgt: 
1e Adriaan Pelt - GC Midden-Brabant                            43 sf. 
2e Leen Korteweg - Best G&CC                                    39 sf. 
3e Henk v. Kempen - GC Welderen                               39 sf. 
4e Jan Nijhof - VGC Rijk v. Nijmegen                            37 sf. 
5e Sjef v.d. Borne - GC Midden-Brabant                       37 sf. 
Beste golfer op deze baan was Frans Fiolet 
 
REGIO NOORD OOST 
Een zon-overgoten en uitstekende baan vielen de deelnemers 
ten deel. 
GC Flevoland stelde de baan “om niet” beschikbaar, onder 
voorwaarde dat de opbrengsten van de greenfees geschonken 
zouden worden aan manege Lelystad die gehandicapte kin-
deren met paarden laat omgaan. De opbrengst van € 1.250,- 
werd in het clubhuis aan twee kinderen en een begeleidster 
van de manege overhandigd. 
1e Karst de Jonge - GC de Compagnie                          43 sf. 
2e Harry Steggerda - GC de Groene Ster                      42 sf. 
3e Anne v.d.Meer - G&CC Lauswolt                              41 sf. 
4e Jan de Vries - GC Martensplek                                 39 sf. 
5e Ger Hagevoort - GC Holthuizen                                37 sf. 
6e Frans Westerveld – BG St. Nicolaasga                      36 sf. 
7e Henk van de Pol – GC Martensplek                          36 sf. 
8e Bert Mittendorff – GC Gelpenberg                            36 sf. 
Beste golfer was Bram Pruis - GC Holthuizen  
 
REGIO ZUID OOST 
Maar liefst 84 grootvaders hadden zich ingeschreven voor deze 
wedstrijd die gespeeld werd op de prachtige baan van de Brun-
summerheide onder tropsiche omstandigheden. 
1e Tony Duisters - GC Haviksoord                                37 sf. 
2e Dick Schmitz - G&CC Herkenbosch                          34 sf. 
3e A.J.M. Peeters – G&CC Hoenshuis                            33 sf. 
4e Leen van der Knoop - G&CC Herkenbosch                32 sf. 
5e Hans van Velthoven - GC De Peelse                         32 sf. 
6e Peter Bergman – GC Crossmoor                              32 sf. 
7e Jo Grzelska - GC Brunssummerheide                       32 sf. 
8e Geert Donga - GC Brunssummerheide                      32 sf. 
9e Fred van Kampen – GC Geysteren                           32 sf. 
10e René de Fielliettaz Goethart ZLG & CC Wittem        32 sf. 
Beste Golfer Myung-Soo Seo - GC Brunssummerheide 
 
)* tevens de beste Golfer. 
 

Resultaten Regio-finales 2010 
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          Een zeer enerverende Landelijk Finale op de mooie baan van de Noord-Brabantse 
Golfclub Toxandria. Dat de baan voor velen een uitdaging bleek, mag duidelijk zijn uit de ge-
maakte scores. De weersvoorspellingen waren goed, echter na ongeveer 9 holes spelen bleek 
een lokale regenbui zich langzaam om te toveren tot donderbui en moest de wedstrijd tijde-
lijk gestaakt worden. Na een klein uur kon de wedstrijd toch nog afgemaakt worden. 
Op hole 4 sloeg Jan Kil van de Wouwse Plantage met een simpele ijzer 8 zonder omwegen 
kaarsrecht naar de hole.  Hij miste ternauwernood het ”neary”  bordje  en de bal verdween in  
de hole ---- PROFICIAT JAN! 
Alle Grootvaders genoten van de aangeboden champagne. 
Toxandria  en Clubconsul Leen Stolk  zijn van harte bedankt voor deze  onvergetelijke dag en  
het uitstekende diner. 
1e prijs -       Henk Horsten -         GC Prise d’Eau         41 stablefordpunten 
2e prijs -       J. Leurink -               GC de Koepel           36 stf. 
3e prijs -       Sjef Vromans -         GC Prise d’Eau         36 stf. 
4e prijs -       Theo van Emmerik - GC Purmerend         36 stf. 
5e prijs -       Douwe Pals -             GC Anderstein         35 stf. 
Gerrit Horlings deed mee buiten mededinging en kreeg een eervolle vermelding - 38 stf. 
Beste Golfer (meeste stablefordpunten van scratch) - Frans Fiolet 

Landelijke finale op Golfclub “Toxandria” 

Wedstrijddata  
Regio Finales  

& 
Landelijke Finale 2011 

 
Noord-West 
Regioconsul Wim Dommisse 
Golfclub de Zaanse Golfclub 
Op vrijdag 17 juni  
Aanvang – 13.00 uur – shotgun 
Clubconsul Gerard Neuteboom 
 
Zuid-West 
Regioconsul Auke Jellema 
Golfclub Wouwse Plantage 
Op maandag 11 juli 
Aanvang – 12.00 uur shotgun 
Clubconsul George Sutorius 
 
Centrum-West 
Regioconsul Ton Muller 
Golfclub de Hooge Bergsche 
Op vrijdag 15 juli 
Aanvang – 12.00 uur shotgun 
Clubconsul Wim Koelemij 
 
Centrum-Oost 
Regioconsul Jan Kraak 
Lochemsche G&CC de Graafschap 
Op woensdag 13 juli 
Aanvang – zie website 
Clubconsul Goos Zetsma 
 
Centrum-Midden 
Regioconsul Cees Verkerk 
GC Hilversumsche 
Op – Woensdag 20 juli 
Aanvang – zie website 
Clubconsul Robbert Smit 
 
Centrum-Zuid 
Regioconsul Jacques Remmen 
GC Best 
Op vrijdag 22 juli 
Starttijd 13.00 uur – Shotgun 
Clubconsul Roel Schuil 
 
Noord-Oost 
Regioconsul Jan de Vries 
Golfclub – de Compagnie 
Op vrijdag 1 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul – zie website 
 
Zuid-Oost 
Regioconsul Theo v. Helvoort 
Golfclub G&CC Crossmoor 
Op woensdag 27 juli 
Aanvang zie website 
Clubconsul Jan de Vries 
 
Landelijke Finale 2011 
Twentsche Golfclub 
Op maandag 8 augustus 
Start 12.00 uur 
Almelosestraat 17, 
7495 TG Ambt-Delden 

Sponsor loterij: opbrengst € 880,- 

          Dat mooie bedrag kon worden bijgeschreven op het OGD Schenkingen budget. De lo-
terij bij het diner van de Landelijke Finale was wederom een groot succes dankzij de prachti-
ge prijzen: 
"twee Greenfees met of zonder diners".  
De prijzen werden beschikbaar gesteld door de volgende clubs en hun restaurateurs: 
de Koninklijke Haagsche; Leeuwenbergh; de Rijswijkse; Cromstrijen; de Kennemer, de 
Noord-Nederlandse en het Restaurant “Het Lof der Zotheid” te Den Haag.  
In de verloting gingen de mooie prijzen naar: 
Ton Mulling, Jan Kraak, Karst de Jonge, Henk Groot Roessink, Johan van Ravenswaay, Guus 
Krens, Peter Huibregtse en Ton Hanssen. 
Ook bedanken we de Fa.Goedman, van de golfer met de gelijke naam van GV Leeuwenbergh, 
die jaar in jaar uit alle certificaten oorkondes etc. van de OGDAD, om niet, inlijst. 
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          Op zaterdag 29 mei is 
op de velden van SO Soest 
het 2e Bram Bartels Toernooi 
gehouden.  
Van de heer Jan Frommink 
van de Stichting Dolce Vita 
ontvingen wij het volgende 
verslag: 
Het toernooi werd georgani-
seerd door SO Soest en de 
Stichting La Dolce Vita. Net 
als vorig jaar was het één 
groot feest met alleen maar 
blije gezichten!       
Bij het defilé ging fanfare-
korps PVO voorop, gevolgd 
door maar liefst 20 voetbal-
teams dit jaar! Zo’n 275 spe-
ciale mensen werden op deze 
manier aan het publiek gepre-
senteerd en verwelkomd. In 
het openingswoord werd ui-
teraard stilgestaan bij de in 

Lotte opende het toernooi 
met werkelijk een prachtige 
en indrukwekkende speech, 
die velen raakte. Na het Wil-

helmus van het Soester koor 
Chorus Line, stelde niemand 
minder dan plaatsgenoot 
Wilfred Genee de teams voor. 
Alle teams kregen aandacht 
en werden op een professio-
nele en vrolijke wijze om hun 
kijk op het toernooi ge-
vraagd. Jean-Paul de Jong 
staat bekend om zijn speciale 
aandacht voor onze G-
voetballers. In een fantasti-
sche warming-up werden 
de spieren losgemaakt en 
spelers gemotiveerd. 
20 Teams hebben gestreden 
om de Bram Bartels Cup. Het 
thema was “iedereen wint”, 

2008 overleden Bram Bartels. 
Bram was een man met het 
hart op de goede plaats. Dat 
hart zette hij in voor de men-
sen die het minder hebben in 
de samenleving. Veel mensen 
praten daar over, Bram ging 
daar veel verder in: hij 
deed het echt! La Dolce Vita 
is opgericht om zijn gedach-
tegoed vast te houden en 
voort te zetten. 
 
We kunnen supertrots zijn op 
de 2e versie van zijn toer-
nooi. Eén van de SO Soest 
collega’s zei laatst “Jammer 
dat hij er zelf niet bij kan 
zijn.” Dat is een heel simpel 
en heel mooi zinnetje dat zo-
veel zegt. Zijn vrouw en kin-
deren: Ans, Lotte, Bram en 
Stef waren er natuurlijk ook. 

want de sportiviteit en het 
plezier staan voorop in het 
Bram Bartels Toernooi. Er zijn 
veel wedstrijden gespeeld, 
prachtige doelpunten gemaakt 
en er is veel gejuicht. Elk 
team had zijn bijzondere spe-
lers en elke wedstrijd had zijn 
bijzondere momenten. 
 
Dick Jol was gestrikt om de 
finales te leiden. De oud top-
scheidsrechter heeft niets in 
kwaliteit ingeboet en leidde de 
spannende wedstrijden uiterst 
professioneel! De finale ging 
tussen Zeewolde en Middel-
veld uit Amsterdam. Middel-
veld won en ging er met de 
Bram Bartels Cup vandoor. 
Maar ook de winnaar van vo-
rig jaar Zeewolde presteerde 
met een 2e plaats weer fan-
tastisch! 
 
De dag werd afgesloten met 
een barbecue voor alle spelers 
en begeleiders. We bedanken 
alle vrijwilligers en niet te ver-
geten alle sponsors voor hun 
geweldige bijdrage aan deze 
succesvolle en prachtige dag! 
Ook alle lof en  complimenten 
aan de Stichting Old Grand 
Dad Club, die hoofdsponsor 
was van dit event. 
 
Heel veel foto's zijn te zien via 
de link http://picasaweb.
goog l e .n l / j an . f rommink/
BBGT2010?feat=email#     

Een succesvol Bram Bartels Toernooi 

           De Consuldag werd op 22 maart 
gespeeld op Golfclub "de Pan". 
De weersomstandigheden waren ronduit 
prima te noemen zodat een ieder voluit 
kon genieten van deze schitterende baan. 
Een kleine 90 Consuls en Bestuursleden 
streden om de eer. 
 
Winnaars van de Consuldag waren: 
1e Wim van der Kooij     34 sf. punten 
     Capelle ad IJssel G&CC 
2e Rob de Bloeme          33 sf. 
     de Gelpenberg DGC  
3e Theo van Emmerik     32 sf. 
     Purmerend GC Burggolf 
Zie verdere uitslagen op onze website. 
 
Tevens overhandigde Robert Schrijver of-
ficieel de voorzitter hamer aan zijn opvol-
ger Helgert van Raamt. Robert vond het 
na ruim 10 jaren in het bestuur waarvan 
7 jaren als voorzitter dat het tijd werd 
voor een opvolger. 

Consuldag op Utrechtse Golfclub “de Pan” 
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          De cheque werd over-
handigd tijdens de " Feestelij-
ke opening 18 september van 
de nieuwe driving range van 
Golfclub Cromstrijen " 
  
De opening van de nieuwe dri-
ving range was op zich al een 
feest. 
Het bestuur van Comstrijen 
had ook activiteiten voor de 
Robert Kalkman Foundation 
georganiseerd op de putting 
en chipping green. 
Tijdens deze opening hebben 
de heren Zom en Jellema, 
Clubconsul en Regioconsul 
een warme introductie  

gegeven over de golf fun  
clinics van de RKF en de che-
que aangeboden namens de 

Stichting Old Grand Dad Club 
Nederland. 
 
De RKF heeft in augustus, 
september, oktober en begin 
november een vervolg gege-
ven van de Golf fun clinics 
voor de kinderen en jonge-
ren met kanker en of een 
beperking in de leeftijd van 
6 tot 18 jaar op verschillen-
de golfbanen in Nederland. 
Bij aankomst bij zo’n fun cli-
nic worden tientallen kinde-
ren en jongeren warm ont-
vangen door de RKF. Tijdens 
de clinic kunnen de kinderen 
in aanraking komen met de 
golfsport en zij beleven er 
heel veel plezier aan! 
Met veel enthousiasme heb-
ben zij het putten, chippen, 
afslaan op de driving  range 
en het spelen van holes kun-
nen ervaren en met de golf-
buggy’s rijden, wat zij ook 
geweldig vonden! 
En een aantal kinderen en 
jongeren wil met golf verder 
als nieuwe sportuitdaging 
doordat zij niet meer kunnen 
voetballen, hockeyen of ten-
nissen. Zij vinden het golfen 
ook heel cool! 

De RKF heeft veel lieve be-
richten ontvangen van de 
kinderen en ouders dat het 
golfen hen in deze verschrik-
kelijk moeilijke tijden veel 
kracht en energie en ple-

zier heeft gegeven tijdens 
ziekte, chemo kuren of enorm 
zware operaties. 
De Robert Kalkman Foundati-

on en alle kinderen en jonge-
ren willen de Old Grand Dad 
hartelijk danken voor de fi-
nanciële ondersteuning en 
support! 
 

foto’s van Karel Huijssen 

OGD verrast de Robert Kalkman Foundation met een schitterende cheque 

          De Stichting Old Grand 
Dad Club heeft in het verleden 
al contact gehad met de Prin-
ses Maxima manege, een hip-
pisch therapeutisch centrum 
in Den Dolder. Het centrum 
heeft  20 paarden die bereden 
worden door zo’n 200 ruiters 
waarvan 80 kinderen met alle-
maal zwaar lichamelijke en 
verstandelijke beperkingen. 
Een van hun paarden had een 
ongeluk gehad waardoor ze 
genoodzaakt waren om het 
dier te laten inslapen. Het 
centrum heeft toen aan de 
OGD gevraagd om te helpen 
met de aankoop van een ver-
vangend paard. Hiervoor heeft 
de OGD € 2.500,- ter beschik-
king gesteld. Het centrum was 
dan ook heel blij om hiervan 
het paard “Sorcha” te kunnen 
aanschaffen.  
 
Op 12 november zijn Frans 
Ho l zap fe l ,  g roo tvade r-
donateur en Jur Zoetmulder, 
Clubconsul van de Noordwijk-
se met hun echtgenotes naar 
Den Dolder geweest om Sor-
cha te bekijken, een rondlei-

ding te krijgen door de mane-
ge en om uitleg te krijgen 
over de therapeutische waar-
de van het paard voor gehan-
dicapten. Het centrum wordt 
gerund door vrijwilligers, bij-
gestaan door gehandicapten 
en een enkele professionele 
kracht. Gehandicapten hebben 
veel baat bij het paardrijden. 
Dat geeft hen een grote mate 
van rust en plezier, zoals wij  
gezien hebben. Niet elk paard 
kan omgaan met gehandicap-
ten.  
Het paard wordt speciaal 
daarop geselecteerd en ge-
traind. Zo moet het  afleren 
om op de lichaamstaal van 
zijn ruiter te reageren. Achter-
over leunen in het zadel bete-
kent normaliter dat een paard 
moet stoppen. Bij een gehan-
dicapte kan achterover han-
gen de enige manier zijn 
waarop hij op het paard kan 
zitten. Het paard moet dus  
leren om de aanwijzingen van 
de  begeleider te volgen en 
niet te reageren  op de bewe-
gingen van zijn berijder.  Voor 
de gezondheid van het paard 

is het heel belangrijk 
dat hij niet naast ge-
handicapten ook  een  
“normale“ ruiter op 
zijn rug heeft. De in-
tensieve benadering 
vergt veel begelei-
ding , dus veel vrij-
willigers. Met de aan-
koop van Sorcha 
hielp  de OGD  niet 
alleen de daarvan 
gebruikmakende ge-
handicapten maar 
gaf zij ook een more-
le ondersteuning aan 
de vrijwilligers. 
 
Het was voor de 
Clubconsul van de 
Noordwijkse, die het 
project had aange-
bracht, een hele er-
varing om nu met ei-
gen ogen te beleven 
wat er met de dona-
ties van de grootvad-
ers mogelijk is ge-
maakt.  

Hippisch therapeutisch centrum krijgt paard  
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          Afgelopen jaar heeft 
Judo School Bette, mede dank 
zij een gift van de Stichting 
Old Grand-Dad Club, meege-
daan aan de Nationale Special 
Olympics in Limburg.  
Er deden 2200 sporters mee 
aan dit evenement, verdeeld 
over 14 verschillende sporten. 
De openingsceremonie vond  
plaats in het voetbalstadion 
van Venlo. Nadat de eed was 

afgelegd onder leiding van 
oud-zwemster Ada Kok en 
oud-bokser Arnold Vanderly-
de, werd de Olympische vlam 
ontstoken. Daarmee waren 
de Spelen geopend!  
Judo School Bette nam met 8 
sporters deel aan het onder-
deel judo. De sporters wer-
den ondergebracht in een 
luxe vakantiehuisje in Seve-
num. De wedstrijden waren 

in Venray.  
De judoka’s werden fa-
natiek aangemoedigd 
door hun moeders met 
zelfgemaakte spandoe-
ken met als opschrift: 
“Iedereen oppassen voor 
Judo School Bette uit As-
sen”. En dat dat een 

goede leus was, bleek wel: al-
le 8 judoka’s kwamen met 
eremetaal terug! 
  
Zij lieten hiermee zien dat het 
harde trainen zijn vruchten 
heeft af geworpen.  
 
 

Successen op Special Olympics 2010 

Zorg voor kinderen met 
een bijzondere hulpvraag. 
 
Wie en wat is Wauw. 
 
          Wauw speciaal voor 
jou is een organisatie die zorg 
biedt aan kinderen met een 
bijzondere hulpvraag. 
Hierbij valt te denken aan kin-
deren met autisme, spierziek-
te, ADHD een vorm van 
(motorische/verstandelijke) 
ontwikkelingsachterstand, en 
nog vele andere niet genoem-
de beperkingen. 
Bij Wauw speciaal voor jou is 
elk kind en jong volwassene 
tussen de 4 en 23 jaar wel-
kom. 
 
Doelstelling Wauw. 
 
Wij willen de kinderen een 
verblijf aanbieden in een om-

geving waarin ze zich prettig 
voelen, zichzelf mogen zijn 
en waar ze aan de hand van 
doelen zichzelf kunnen ont-
wikkelen. 
Ook willen wij de ouders ont-
lasten van de altijd durende 
zorg voor het kind, waardoor 
er ook tijd vrij komt voor 
hen en voor eventuele an-
dere kinderen in het ge-
zin. 
Daarbij geldt dat wij meer 
bieden dan alleen opvang. 
Wij bieden begeleiding, 
afgestemd op ieder indivi-
dueel kind. Uitgangspun-
ten zijn: betrokkenheid, 
veiligheid, zorgzaamheid 
en dat alles in de professi-
onele sfeer. 
 
Bij Wauw speciaal voor 
jou ben je niet meer 
anders, maar gewoon 
een van de groep! 
 
Activiteiten zijn: 
- Creatieve activiteiten op  

woensdagmiddag. 
- Wauw weekend weg. 
- Stoere   jongensavond/ 

malle meiden avond. 
- Wauw in de vakantie. 
- Wauw samen koken met 

jou. 

Dankzij financiële ondersteu-
ning van de Stichting Old 
Grand Dad Club is een lucht-
kussen en een skelter ge-
kocht. Ook hebben we  enke-
le grotere uitstapjes gedaan, 
die extra geld kosten. 
 

Namens de Stichting Wauw 
speciaal voor jou bedanken 
Anke en Sophia, Jasmijn en 
Wendy de OGD voor haar gift 
en zij spraken de verwachting 
uit dat de kinderen er veel 
plezier aan zouden gaan bele-
ven. 

Wauw speciaal voor jou 
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          Weer veel projecten dit jaar met veel leuke kleine projec-
ten. Echter één project steekt er bovenuit voor wat betreft de 
grote van de schenking. De Manege de Kapberg werd met 
€ 15.500,- verblijd om lang gekoesterde wensen te vervullen.  
Als projectcoördinator werd ik enthousiast door de verhalen van 
de lokale consul en het feit dat deze manege geheel door vrijwilli-
gers wordt gerund. Onze gift heeft de toekomst van die manege 
veiliggesteld.  
De consuls blijven mijn ogen en oren in het land en ik ben daar-
om zeer tevreden dat heel veel projecten door lokale grootvaders 
en consuls worden aangedragen. Dat is voor mij het echte OGD 
gevoel. Nu er met de kredietcrisis steeds meer sponsoren afha-
ken komen er meer verzoeken bij ons terecht. Naast mond tot 
mond reclame heeft ook de website verzoeken gegenereerd. Ze-
ker door de website worden we meer zichtbaar en bekender. 
Als grootvader ben ik me steeds meer bewust geworden dat het 
belangrijk is om de gehandicapte jeugd een helpende hand te  
reiken en niet te vergeten al die vrijwilligers rond die jeugd die 
de OGD daarmee ook steunt met haar schenkingen.  
De OGD heeft echt een functie. 
 
Maarten Stratenus, projectcoördinator 

 

Omschrijving                                                       www                                     via Grootvader of Consul          Bedrag € 
1 – Werkgroep Hydrotherapie Deventer                                                                       P.Lankhout, Sallandsche GC                2.000 
2 – Open Brabant Rolstoeltennis toernooi jan 2010                                                      Th van Helvoort, Regioconsul ZO         4.000 
3 – Judo school Bette Nat. Special Olympics                   www.judoschoolbette.nl          J de Vries, Regioconsul NO                 1.500 
4 – St. Wonen met Zorg en Ondersteuning                     www.wmzo.nl                                                                                 4.500 
5 – COV Desto Speeldag gehandicapten vervoer             www.desto-utrecht.nl              J. van der Ben, GC de Haar                 2.000 
6 – Berg en Boschschool De Boog Speeltoestel               www.bergenboschschool.nl                                                             4.000 
7 – Stichting Samen Ontspannen Maassluis                    www.samenontspannen.nl       B. Pot, Golfclub de Oude Maas            3.000 
8 – Gehand. Sport Club Emmen wheelers & rollerbanken www.gscemmen.nl                  J. de Vries, Regioconsul NO                7.780 
9 – SO Soest BB, G-voetbaltoernooi                               so-soest.nl/g-voetbal              C. Verkerk, Regio consul Zeewolde      1.500 

10 – Basisschool Spermalie Ondergrond speeltoestel        www.basisschool-spermalie.be A. Dohmen, GC De Woeste Kop          6.000 
11 – van Voorthuyzenschool Amersfoort 6 fietsen                                                                                                                 3.300 
12 – Ver. Paardrijden Gehandicapten Oost Landdag          www.vpgo.nl                          J. Kraak, Regioconsul CO                    2.000 
13 – St. Woon- en Zorgvoorzieningen Jeugdigen speeltoestel www.adelante-zorggroep.nl     Th van Helvoort, Regioconsul ZO         4.562 
14 – Stichting Adullam 10 Domeinen Spellen                                                                R. Rijsman, GC Edda Huzid                 2.800 
15 – Gehandicaptensport Nederland Showdowntafel         www.gehandicaptensport.nl                                                             3.000 
16 – Prot.Chr.Vereniging Ongerweges Tandems               www.ongerweges.nl                H. de Graaf, GC de Goyer                   2.900 
17 – VB-Groep Hellas Utrecht 12,5 j. feestelijke dag         www.hellasutrecht.nl                                                                      1.800 
18 – St. Paardrijden Gehand. zadels, rijsingels en caps    www.pgm.nl                           K. Houwer, GC Havelte                       3.000 
19 – Manege Onder de Linde tillift                                   www.manegeonderdelinde.nl   F.E.W.  Baerveldt, GC Lauswolt           3.000 
20 – Open Ned. Kampioenschap atletiek v. gehand. polo's                                             J. de Vries, Regioconsul NO                1.500 
21 – St. Daelzicht Belevingsbos Vogelnestschommel        daelzicht.nl/belevingsbos.nl    J. de Vries, GC Crossmoor                  3.000 
22 – St. Vrienden v.d. Schakel Huis ter Heide sportmidd.                                              B.J. Crum, GC Olympus                      1.755 
23 – Stichting Energy4all ontspanning                             www.energy4all.nl                                                                          2.500 
24 – Wauw speciaal voor jou. Skelter en springkussen     www.wauwspeciaalvoorjou.nl  F. Suijs, GC Geijsteren                       1.000 
25 – St. De Kapberg paard, sproeinstallatie en zadelkamer    www.stichtingdekapberg.nl      M.B.J. Leurink,  Golfclub de Koepel    15.500 
26 – Frater van Gemertschool  Spelmaterialen                 www.mbctilburg.nl                  A.P.Geurts, GC de Efteling                  3.500 
27 – Act. Cent. de Gris v. St Interakt Contour  hometrainer   www.interaktcontour.nl                                                                     600 
28 – Michelle Trautner handbike                                                                                                                                          1.500 
29 – SIZA Oranjerie Dieren Jeu de boules ballen                                                           M. van Osch, GC de Keppelse                250 
30 – Prinses Maxima manege vervangend paard              www.prinsesmaximamanege.nl  A.J. Zoetmulder, Noordwijkse GC        2.500 
31 – TC Melissant nieuwe afd. rolstoeltennis opbouw        www.tcmelissant.nl                 C. van Heusden, GC Grevelingenhout  2.500 
32 – St. Downsyndroom Tennisclinic Havelte 26 sept       www.downsyndroom.nl           J de Vries, Regioconsul NO                 2.200 
33 – De Bodde Tilburg 2 olifantenbasketbalinstallaties      www.debodde.nl                     J  Remmen, Regioconsul ZM              2.495  
34 – Frion Sportdag Zwolle                                             www.frionsportdag.nl              P. van Slooten, GC Hooge Graven       1.500 
35 – Gehand. Sociëteit Henri Dunantplein Bowlingavond                                               J. Zoetmulder, Noordwijkse GC           1.500 
36 – Goalball Vereniging Waalwijk sportmaterialen          www.goalballwaalwijk.nl         A.P. Geurts, GC de Efteling                 1.500 
37 – SGK Speciaal voor sporters materiaal                      www.sportbelangsgk.nl                                                                    5.000 
38 – RKF Golf Fun Clinic voor gehandicapte kinderen                                                     A.R. Jellema, Regioconsul ZW             6.000 
39 – Thomashuis Erp schommelcombi                             www.thomashuis.nl/erp          F.Suijs, GC Geijsteren                        2.800 
40 – Herman Broerenschoolvoor gehandicapten Duofiets                                                     L. Kleinkorte, GC Herkenbosch            3.985 
41 – St. Ipse de Bruggen woonlocatie spelmateriaal         www.ipsedebruggen.nl                                                                    1.500 
42 – 't Meijhuis te Nuenen rolstoelfiets                            www.zonnehuizen.nl               Th van Helvoort, Regioconsul ZO         2.500 
43 – Atleten Hellas deelname Special Olympics te Athene                                                                                                      1.000 
44 – Stichting Komt ie Special Olympics                                                                       C.Verkerk, Regioconsul CW                    500 
                                                                                                                                                                                     ______ 
Totaal toegezegd over 2010                                                                                                                                       131.227 

OGD schenkingen 2010 

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 
 
g.horlings@upcmail.nl 
 
 
www.oldgrand-dadclub.nl 
 

REDACTIE: 
Ed Eelman 
Pijpersdijk 33 
1796MH De Koog 
E: ed.eelman@wxs.nl 
 
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 
 
DRUK: 
Mediabureau 
Langeveld & de Rooy 
Den Burg 

COLOFON 
Stichting Old Grand-Dad Club  
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BIJDRAGEN VAN  
GROOTVADERS 
In 2010 werden 5667 bijdra-
gen ontvangen, in totaal ruim 
€ 135.500,-. Een toename 
van 0,7 % ten opzichte van 
2009. 
De gemiddelde bijdrage steeg 
met 1,4% tot € 23,69 (was  
€ 23,35 in 2009). 
 
Dit jaar werden 3 grootvaders 
“Vriend voor het Leven”, zodat 
dat aantal nu op 22 grootva-
ders staat. 
“Vriend voor het leven” word 
je door een éénmalige storting 
van € 500,-. 
Deze bedragen worden gestort 
in een reservefonds waaruit 
elk jaar € 50,- per vriend 
wordt toegevoegd aan de nor-
male bijdragen. 
Na schoning van het dona-

teursbestand door opzegging, 
overlijden en toevoeging van 
nieuwe donateurs blijven 
over: 
5.619 contribuanten uit 103 
golfclubs per 31-12-2010. 
Een daling van 136 grootva-
ders vergeleken met een 
groei van 241 in 200. 
 
In 2010 melden zich geen 
clubs aan. Afscheid hebben 
we moeten nemen van Golf-
club Landgoed Nieuwkerk. In 
2011 zal Burggolf Haverleij 
toetreden. 
In totaal zijn nu 103 golfclubs 
aangesloten bij de stichting. 
 
OVERIGE OPBRENGSTEN 
EN BIJZONDERE GIFTEN 
Van hierna genoemde clubs 
ontvingen wij de opbrengst 
van hun lokale of speciale 

wedstrijd, in totaal  
€ 1.588,08 
Anderstein, Burggolf Zoeter-
meer, Capelle a/d IJssel, 
Driene, Domburgsche, De 
Haar, Haarlemmermeersche, 
Herkenbosch, Holthuizen, 
Martensplek, Midden-Brabant 
(2x), Oude Maas, Verwaeyde 
Sandbergen, Westfriese, Zee-
wolde, ‘t Zelle,. 
 
De kosten voor de diverse re-
giowedstrijden vielen lager 
uit dan begroot met name 
dankzij de vriendenbanen. 
Flevoland (N-O), Edda Huzid 
(C-O), Brunssummerheide 
(Z-O) en Midden-Brabant en 
de Schoot (C-Z). 
In totaal ontvingen we  
€ 2.637,10 retour uit de be-
schikbaar gestelde budget-
ten. 
 
Bovendien ontvingen wij een 
anonieme gift van € 25.000,- 
 
Al deze gevers bedanken wij 
hartelijk voor hun bijdragen. 
 
Op de verkoop van onze pro-
motionele artikelen (caps, 
whiskyglazen, ballen en das-
sen) werd een marge behaald 
van € 611,-- 
 
 
 
 
 

SCHENKINGEN DOOR ONZE 
STICHTING: 
In 2010 zijn schenkingen ver-
strekt aan 44 instellingen en 
organisaties voor een totaal-
bedrag van € 133.482,- 
Het totaalbedrag aan giften/
schenkingen, sinds de oprich-
ting van de Stichting Old 
Grand-Dad Club Nederland 
kwam hierdoor op  
€ 1.395.459,96 + 133.482 of 
een totaal van €1.528.941,96 
 
Van de toegezegde schenkin-
gen is per 31 december 2010 
nog een bedrag te betalen ad 
€ 29.283,-- aan projecten 
waarvoor het betalingsverzoek 
nog niet binnengekomen is. 
 
KOSTEN van de STICHTING 
De kosten kwamen in 2010 te-
rug op het normale niveau na 
de eenmalige stijging in 2009 
vanwege een extra uitgave 
voor de clubwedstrijden in dat 
jaar. 
 
KAPITAAL 
Het kapitaal van de stichting 
bedraagt per 31 december   
€ 136.687,-. 
Dit bedrag is meer dan vol-
doende om de kosten van de 
stichting gedurende meerdere 
jaren te dekken.  
 
31-12-2010, Gerrit Horlings, 
Penningmeester 

BALANS PER 31 DECEMBER 
(In hele €)                                             
ACTIVA          
Kas                                                 
ABN-AMRO bank   
Postbank                   
Spaarrekening ABN-AMRO bank  
Depositorekening Postbank        
Vooruit betaalde kosten         
Voorraad OGD Whiskey 
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s 
Voorraad prijzen                                 
                                                               
Totaal                                                         
 
PASSIVA                 
Kapitaal bij oprichting 
Reserve t/m vorig boekjaar   
Reserve Vrienden voor het leven        
Toevoeging (-/- onttrekking)  
over boekjaar                                       
                                                                   
Kapitaal totaal                                     
 
Nog te betalen schenkingen             
Vooruit ontvangen bijdragen              
Nog te betalen kosten   
                        
Totaal          

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 
(In hele €)                                              
           
BATEN 
Bijdragen grootvaders  
Donatie voor het leven 
Opbrengst loterij                
Renten van tegoeden 
Overige opbrengsten en bijzondere giften  
Totaal  
LASTEN 
Administratie + vergaderkosten     
Wedstrijdkosten 
Consuldag 
Finale + diner 
Jaarbulletin + Posters  
Betalingsverkeerkosten   
Diverse kosten                     
Totaal  
 
Saldo beschikbaar voor schenkingen 
Correcties op schenkingen 2008 t/m 2009         
Schenkingen 2009 / 2010 
Saldo 
Bestemmingen van saldo: 
Naar reserve “Vrienden voor het leven” 
Uit reserve “Vrienden voor het leven” 
Toegevoegd (-/- ontrokken) aan reserve 
Totaal 

FINANCIEEL VERSLAG 2010 Stichting OLD GRAND-DAD CLUB Nederland 
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