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JAN DE VRIES OPVOLGER 
HELGERT VAN RAAMT ALS 
OGD-VOORZITTER

HELGERT VAN RAAMT – FUNCTIE ELDERS

Het is met vreugde en genoegen dat ik de taak van 
Voorzitter overdraag aan Jan de Vries. Mijn 12 jaar 
in deze rol was een mooie tijd en we mogen blij zijn 
dat we Jan bereid hebben gevonden om de hamer 
over te nemen. Prettig dat Jan de OGD van haver 
tot gort kent.

De laatste jaren zijn niet echt leuk geweest. De 
gedwongen opschorting van het “golf-gedeelte” van 
onze activiteiten heeft gelukkig geen dramatische 
gevolgen gehad. Dat is niet mijn prestatie, nauwelijks 
van het bestuur, maar is te danken aan ons “frame-
work” van Club- en Regioconsuls die het schip 
drijvende hebben gehouden en de koers hebben 
bewaakt. Het is de specie en de metselaars die de 
kwaliteit van de muurtjes bepalen, niet de bakstenen.

Zelfs onze projecten hebben er nauwelijks, slechts in 
geringe mate, onder geleden. Niets dramatisch.

Aan mijn tijd houd ik mooie herinneringen en goede 
vriendschappen over. Ik vergelijk het graag met een 
hele, hele lange putt. Je denkt dat mikken het enige is, 
maar halverwege blijkt bidden ook geen overbodige 
luxe. 

Ik heb voor zekerheid, de afgelopen weken nog even 
gekeken of ik in de overlijdensadvertenties nog wat 
mooie en vooral toepasselijke woorden tegenkwam. 
Niet echt wat gevonden. 

Ik wens Old Grand-Dad alle geluk van de wereld. Dat 
zal wel lukken. Het zal ons wel lukken want helemaal 
weg ben ik niet.
Het ga jullie goed.

HET MOEST ER
EENS VAN KOMEN...

MOOIE TAAK 
De OGD dienen is een mooie taak. Ik doe het al vele jaren 
met veel plezier in verschillende functies. 

Twijfel overviel mij na Helgert’s vraag hem op te volgen. Maar 
Helgert hield aan en het vooruitzicht een mooie bijdrage 
te kunnen leveren aan de mij na aan het hart liggende 
doelstellingen van de OGD, trokken mij over de streep. 

Toch zal het niet eenvoudig worden, want Helgert, die 
dit al twaalf jaar succesvol doet, is een uitzonderlijke 
persoonlijkheid. Gepokt en gemazeld in leidinggevende 
functies in het internationale bedrijfsleven, beweegt hij zich 
met groot gemak op elk podium en in elk gezelschap waar hij 
als OGD voorzitter geacht wordt aanwezig te zijn. Ontspannen 
en met gezag weet hij de bijeenkomsten naar zijn hand te 
zetten, waarbij eloquentie, humor en relativering belangrijke 

DOOR JAN DE VRIES wapens in zijn rijke arsenaal zijn. Heel bijzonder heb ik altijd 
zijn aanpak bij bestuurlijke discussies gevonden. Hij wilde 
altijd vooraf weten: “Zijn we het eens dat er een probleem 
is?” Wanneer daar niet een duidelijk bevestigend antwoord 
op kwam, achtte hij het onnodig er veel tijd en energie in te 
steken. Een verfrissende aanpak in vergaderland. 

We mogen Helgert dankbaar zijn voor zijn vele goede 
werk voor de OGD, waarbij hij voldoende ruimte liet voor 
interessante initiatieven vanuit het veld, zodat de OGD er, 
nu, ook na twee jaar Corona perikelen, bij zijn vertrek, prima 
voor staat. Uiteraard gaan wij hem daarvoor op gepaste 
wijze bedanken op de komende Consuldag, evenals ook de 
andere bestuursleden, Maarten, Ed en Hannes, die na lange 
en waardevolle dienstjaren hun afscheid hebben aangegeven. 
Samen met mijn collega bestuursleden gaan we alles op alles 
zetten hun goede werk een waardig vervolg te geven, waarbij 
evenaring van hun succesvolle prestaties ons streven is.
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HET MOEST ER
EENS VAN KOMEN...

OGD 2022 
EN VERDER  
OGD start 2022 met vijf bestuursleden, voorzitter, secretaris, 
penningmeester en bestuursleden ‘Projecten’ en ‘Golf’.
Jan de Vries volgt Helgert van Raamt op als voorzitter. 
Jan is 20 jaar actief binnen OGD, eerst als clubconsul van 
Crossmoor, daarna als Regioconsul Zuid-Oost.
Nieuw is Dirk van Kappen (Kennemer), die Bestuurslid Golf 
wordt. Hij ontwikkelt initiatieven om de uitvoerende kracht van 
de clubconsuls te vergroten en is verantwoordelijk voor het 
wedstrijdprogramma.
Carlo Schuengel, ooit eerder secretaris, is waarnemend secretaris, 
om Cees Verkerk te laten herstellen van een zware operatie. 
Penningmeester Jan Moen en Jan Orie, Bestuurslid 
Projecten blijven op hun post. Ed Eelman stop na 10 jaar als 
wedstrijdcoördinator.
Ook Maarten Stratenus en Hannes van de Stadt stoppen als 
bestuurslid. Beiden helpen het bestuur gelukkig nog wel bij de 
website en het Jaarbericht.

OGD kent al jaren de luxe van een groot donateurs-bestand, 
wel in een vergrijzend potentieel. Het is geen nieuws dat een 
lidmaatschap van een golfclub onder druk staat. Het bestuur zal 
veel aandacht besteden aan de werving van nieuwe donateurs.

Donateurs melden zich vaak aan door goed georganiseerde 
en uitgevoerde OGD-activiteiten, vooral Clubwedstrijden. Het 
Bestuur wil de Clubconsuls daartoe adequate instrumenten blijven 
geven. Vooral het bestuurslid Golf wacht hierbij een schone taak.

Externe contacten worden geïntensiveerd, een naamsverandering 
van OGD om jongere grootvaders te interesseren, is bespreekbaar 
en sponsoring wordt niet geschuwd, evenals het actualiseren en 
opvoeren van merchandising. Onze hoofddoelen blijven goede 
projecten en golf. 

Het vijf man sterke bestuur zal goede uitvoerenden zoeken ter 
ondersteuning: het werk aan de website, communicatie via het 
Jaarbericht, ondersteuning bij de donateursadministratie en 
Merchandising Artikelen. Bestuursleden met raakvlakken in hun 
portefeuille zijn contactpersonen.

Een belangrijke ondersteunende rol is weggelegd voor de 
Regioconsuls, zij hebben intensief contact met onze Clubconsuls, 
de belangrijkste werkers in het veld. Via regelmatige Regioconsul-
bijeenkomsten vormen zij een belangrijke schakel in het proces.

Het bestuur
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- ADVERTENTIE - 

OGD zoekt een grootvader-
donateur als redacteur 
webnieuws 
 

Iemand die relevant OGD-nieuws begrijpelijk 
vertaalt in website nieuwsberichten en deze 
publiceert op de OGD-website. 
 
    

Neem contact op met: 
Hannes van de Stadt 
e-mail: redactie@oldgranddad.nl

Interesse?



TOCH NOG CONSULDAG 
OP DE EINDHOVENSCHE

HARTSTILSTAND
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De Consuldag van maart 2020 is door Corona-perikelen 
drie keer verzet. Eerst werd hij verschoven naar oktober 
2020, vervolgens naar maart 2021, om tenslotte weer 
verzet te worden naar laat in het seizoen in plaats van aan 
het begin, 22 oktober 2021.

Bijna halverwege klinkt een ambulancesirene op de 
baan. Achteraf wordt gelukkig opgelucht ademgehaald. 
Peter van Mens - Clubconsul van Het Rijk van Nijmegen 
- is getroffen door een hartstilstand.
 
Door directe en vakkundig reanimatie van Hankees 
Smit, arts en flightgenoot van Peter, wordt heel veel 
erger voorkomen. De ambulancebroeders brengen 
Peter ter observatie naar het Maxima Ziekenhuis in 
Veldhoven. De laatste berichten - februari 2022 - zijn 
geruststellend. Wij wensen Peter sterkte met zijn 
complete herstel. 

De Consuldag 2021 op de Eindhovensche is ook een dag 
van afscheid van drie trouwe OGD-vrijwilligers,  
Koen Hehenkamp van De Schoot, Guus Dohmen van  
De Woeste Kop en Co Nijssen van Wijchen. 

DRIE  
GROOTVADERS  
VAN VERDIENSTE 
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Winnaar van de Consuldag 2021 is Ad Nelemans, Consul 
Princenbosch met 38 punten. De door velen begeerde 
Jelle Tjaden Trofee staat al twee jaar op de vensterbank 
bij Harry Klokman, de winnaar van de laatstgehouden 
Consulwedstrijd in 2019.
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De Regiowedstrijden lagen gedwongen stil in 2020 
om in 2021 weer te beginnen. In Veendam verschenen 
ruim negentig deelnemers op de eerste tee en ruim 
tachtig in Margraten.

De verslagen, uitslagen en foto’s staan op de 
Old Grand-Dad-website en wel in het ‘Archief 
/ Wedstrijden verslagen voorgaande jaren / 
Wedstrijdprogramma 2021 met verslagen’.  

Klik op de golfbaan voor de uitslag, het verslag en 
de foto’s van de gewenste Regiowedstrijd.

NIEUWE CLUB-
CONSULS IN 2021

REGIO-
WEDSTRIJDEN 

GERRIT HORLINGS 
BENOEMD TOT 

Gerrit Horlings, sinds het begin van deze eeuw penningmeester 
van de stichting Old Grand-Dad, droeg eind 2019 zijn functie over 
aan Jan Moen. Niet eenvoudig voor Jan, want Gerrit heeft in die 
lange periode een grootse reputatie opgebouwd.

ERE-GROOTVADER

4

5

LEES HIER HET ARTIKEL OP DE WEBSITE

Clubconsul Re-
gio Golfclub Sinds Opvolger van Clubconsul

Leo de Kok NO Noord Nederlandse 2021-06-01 Jacques  Wouters van den 
Oudenweijer 

Theo Koot NW Heemskerkse 2021-03-26 Frans Ossendorp

Chris Cornelissen NW Spaarnwoude 2021-08-01 Jaap Kool

Eduard Boezeman CM De Pan 2021-04-01 Maarten Verhoeff

Ber Hoskam CM De Haar 2021-08-01 Arién van Bogert

Wil van Meer CM Flevoland 2021-08-28 Bouke Barnas

Hans Hoogendorp CM Olympus 2021-10-01 Ton van der Ruigrok

Reinout Hegger CO De Graafschap Lochemse 2021-04-11 Goos Zetsma

Louis Slaats CZ De Loonsche Duynen 2021-01-01 Cees van der Graaf

Guul ten Velde ZO Hoenshuis 2021-01-01 Dirk Knuttel

Rob Broedelet ZW Domburgsche 2021-01-01 Willem van Doorn

Hans Nanninga ZW De Woeste Kop 2021-01-10 Guus Dohmen

Gerard Kusters ZW De Stok 2021-01-10 Club in 2021 toegetreden

Paul van Daalen ZW Wouwse Plantage 2021-02-01 Wim Hermans
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LANDELIJKE FINALE 
2021 CROSSMOOR

SCHENKINGEN 2021
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ROB VAN DER LAAN, 
TONGELREEP 
BESTE GOLFER 2021

Rob van der Laan (Hcp. 17,5) van golfclub 
De Tongelreep verovert met 38 Stablefordpunten in de 
46e Landelijke OGD Finale de Hoofdprijs en daarmee 
de eretitel “Best Golfende Grootvader 2021”.
De Landelijke OGD Finale 2020 is niet gespeeld, maar 
die van 2021 gelukkig wel op woensdag 25 augustus 

In 2021 schonk OGD aan 47 instellingen € 129.800, 
waarmee het totaal gedoneerde bedrag sinds de 
oprichting in 1974, uitkomt op € 2.959.230. 

In 2019 doneerde OGD € 182.650, in 2020 € 110.500, 
dat is 39,5% minder dan in 2019. Met als oorzaken, in 
het Lustrumjaar 2019 schonk OGD € 23.000 aan het 
Lustrumproject ‘Surfproject’ en door Corona lag in 2020 
alles zo goed als stil. In 2021 liggen de donaties 17,5% 
hoger dan in 2020. De Clubconsuls hebben de goede 
weg naar projecten weer gevonden.

Je “vindt” projecten, die voldoen aan onze criteria, bij 
G-afdelingen van sportverenigingen, ouderinitiatieven 
woongemeenschappen en lokale vrijwilligersgroepen.

Voor uitdagend speeltuig als schommels en voetbalgoaltjes 
zijn formele geldbronnen ongeschikt. De donatie aan Villa 
Oigenwois (2021-46) lost het probleem op. 
Voor Klauterwoud (2021-25), moeilijk toegankelijk voor 
rolstoel gebruikende kinderen, is een boomstambrug de 
oplossing.
Donatie-basisvoorwaarden zijn: ‘gehandicapte jongeren, 
het promoten van sport, spel en beweging’.

Ga naar de website www.oldgranddad.nl 
Schenkingen 2021, klik op het nummer van het project 
voor meer informatie. 

2021 op de mooie en gastvrije baan van Golf & Country 
Club Crossmoor in het Midden Limburgse Weert.

Zie het volledige verslag, alle uitslagen en de foto’s op 
de website www.oldgranddad.nl ‘Wedstrijden’. 
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LANDELIJKE FINALE 
2021 CROSSMOOR

SCHENKINGEN 2021
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TOELICHTING BALANS PER 
31 DECEMBER 2021 
Voorraden  
De voorraad OGD artikelen is in 2021 sterk gedaald 
ten opzichte van 2020. In 2020 waren er reeds inkopen 
gedaan, maar nauwelijks verkopen, omdat er geen of 
weinig lokale wedstrijden zijn gehouden. In 2021 konden, 
gelukkig, vele wedstrijden weer doorgang vinden en dit 
had tot gevolg dat de voorraad weer kon afnemen.
   
Liquide middelen  
De saldi per 31 december zijn conform de afschriften van 
de banken. Het totaal aan liquide middelen is nagenoeg 
gelijk gebleven. Enerzijds hebben we in 2021 meer 
inkomsten mogen ontvangen dan in 2020 en anderzijds 
hebben we in 2021
veel projecten financieel af kunnen ronden die vanwege 
Corona waren uitgesteld.
   
Kapitaal   
Het kapitaal is in 2021 toegenomen met bijna 21.000 euro.
De reserve vrienden voor het leven nam in 2021 af met de 
jaarlijkse vrijval van 700 euro. We mochten in 2021 geen 
nieuwe vrienden voor het leven inschrijven.
   
Kortlopende schulden 
De post nog te betalen toegezegde schenkingen betreft 
nog af te ronden projecten 2019 en 2020 en 2021. In 2021 
is de balanspost afgenomen, omdat diverse projecten 
die vanwege de coronacrisis uitgesteld waren, doorgang 
vonden in 2021.
   

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN OVER 2021
   
Baten   
In 2021 mochten we 5.800 donaties ontvangen met een totaal 
bedrag van 163.350 euro. Het ontvangen bedrag aan donaties 
is in 2021 9% hoger dan in 2020. Vorig boekjaar zagen we 
een daling van 7%. Een fantastisch herstel dit boekjaar en dat 
terwijl in 2021 Corona nog erg actief was. Dit geeft weer veel 
vertrouwen voor de komende jaren.
   
Ook in 2021 mochten we weer vele extra donaties ontvangen. 
Het zijn er teveel om op te sommen, maar dat maakt onze dank 
er niet minder om.
   
Lasten   
In 2021 konden de Regiowedstrijden en de landelijke Finale, 
alsmede de consuldag weer doorgang vinden. Vandaar dat de 
post Wedstrijdkosten weer onder de lasten opgenomen is. 
 
De kosten voor het jaarbericht waren dit jaar aanzienlijk hoger 
daar onze drukkerij de verzending inclusief porto voor ons 
geregeld heeft. Wij hopen dat we in 2022 de jaarberichten 
weer aan de Clubconculs mee kunnen geven op de Consuldag, 
hetgeen veel portokosten zal besparen. 
   
Daar in 2021 weer vele bijeenkomsten waren, waaronder 
Bestuursvergaderingen, Regiobijeenkomsten voor de consuls 
en overleg met derden, zijn ook deze kosten in 2021 weer 
toegenomen. 
   
De post Administratie/accountant en kantoorkosten is hoger 
dan andere jaren. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat 
wij sinds het boekjaar 2020 de cijfers niet meer middels een 
kascontrole, maar door een accountant laten beoordelen.
Verder hebben wij een afspraak kunnen maken met de eigenaar 
van onze software-leverancier voor het onderhoud van ons 
donateurssysteem, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. 
 
Beschikbaar voor schenkingen
In 2021 hebben we weer vele projecten kunnen financieren. 
Graag zien we in 2022 de vele aanvragen weer tegemoet. 
Tenslotte is ons doel financiële steun voor projecten ten 
behoeve van jongeren tot circa 30 jaar voor sport, spel en 
beweging.
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COLOFONFINANCIËN
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Dit Jaarbericht 2021 van de Stichting Old Grand-
Dad Club Nederland bevat het financieel verslag 
2021 van de Stichting, een overzicht van de verrichte 
schenkingen en wedstrijdverslagen in het verslagjaar. 
De doelstellingen van de Stichting en informatie over 
de ANBI-status staan op de officiële website van de 
Stichting www.oldgranddad.nl.

BESTUUR PER JANUARI 2022  
Voorzitter:  
Jan de Vries (voorzitter@oldgranddad.nl)
Secretaris:  
Cees Verkerk (secretaris@oldgranddad.nl)
Waarnemend secretaris: 
Carlo Schuengel
(secretaris@oldgranddad.nl)
Penningmeester: 
Jan Moen (penningmeester@oldgranddad.nl)
Bestuurslid Projecten: 
Jan Orie (projecten@oldgranddad.nl)
Bestuurslid Golf: 
Dirk van Kappen (bestuurslidgolf@oldgranddad.nl)
Redactie website & Jaarbericht: 
Hannes van de Stadt (redactie@oldgranddad.nl)
Webmaster: 
Maarten Stratenus (webmaster@oldgranddad.nl) 

Adreswijzigingen per e-mail aan:  
donateurs@oldgranddad.nl

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 
 
Foto’s:
Coverfoto ©Hannes van de Stadt, Foto’s Consuldag 
©Carlo Schluengel, Jan de Vries, Foto’s Landelijke Finale  
© Ed Eelman, overig Peter van Mens, Hannes van de  
Stadt en anderen 
 
Vormgeving & productiecoördinatie:  
200% vormgeving
www.200procentvormgeving.nl

2021 2020

ACTIVA

Voorraden

Voorraad OGD artikelen 2.423 6.255

Liquide middelen

ABN-AMRO bank 48.116 96.183

ING Bank 56.068 25.945

ABN-AMRO bank spaarrekening 99.500 71.128

ING Bank depositorekening 100.000 109.007

303.684 302.263

Totaal activa 306.107 308.518

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal bij oprichting 908

Reserve t/m vorig boekjaar 207.585 172.599

Reserve vrienden voor het leven 2.550 3.250

Resultaat boekjaar 21.127 34.986

232.170 211.743

Kortlopen schulden

Vooruitontvangen donaties volgende 
boekjaar 237 275

Nog te betalen toegezegde schenkingen 73.700 96.500

73.937 96.775

Totaal passiva 306.107 308.518

Realisatie Begroot Realisatie

2021 2021 2020

Baten

Donaties grootvaders 163.350 135.000 149.794

Bijzondere giften en diverse baten 3.864 3.000 1.937

Marge op OGD artikelen 123 0 -51

Totalen 167.337 138.000 151.680

Lasten

Wedstrijdkosten 7.979 8.000 223

Consuldag 1.021 2.500 0

Jaarbericht incl. inpakken en verzenden 3.129 1.750 2.142

Vergaderkosten 1.283 500 306

Adm./Accountant en kantoorkosten 2.323 600 540

Rente- en bankkosten 1.698 1.500 1.592

Diverse kosten 976 1.000 1.391

Totalen 18.409 15.850 6.194

Saldo beschikbaar voor schenkingen 148.928 122.150 145.486

Schenkingen toegezegd in boekjaar -130.800 -110.500

Vrijval ingetrokken schenkingen 3.000 0

Resultaat boekjaar 21.128 34.986
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DISCLAIMER
Stichting Old Grand-Dad Club Nederland 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 uitgave. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten ontleend worden.

www.oldgranddad.nl


