
De Old Grand Dad Club koppelt haar golfgenoegens aan het doen van giften 
aan jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking. In 2014 bestaat 

deze combinatie 40 jaar. Dat maakt 2013 een jaar van vooruit kijken naar beperkte 
festiviteiten en het mogelijk opschudden van onze regels en gebruiken.

Minister Kamp was onder de indruk van 
de innovaties in de “lifetec” industrie.

blijven coördineren en terughoudend zijn 
met het entameren van lokale initiatieven 
verbonden aan de OGD clubwedstrijden en 
Regiofinales. Daarmee wordt ook het verhogen 
van inschrijfgelden voor de wedstrijddagen 
voorkomen.
Het leven is al duur genoeg.

Het zijn allemaal problemen van lichte en voor
bijgaande aard en er zijn organisaties die graag 
met ons willen ruilen...

De Consuldag 2013 is op Zeewolde en de Lan
delijke Finale wordt gespeeld op de Batouwe. 
Elk jaar zijn wij weer dankbaar dat er mooie 
banen ter beschikking worden gesteld, “om 
niet” of voor een gematigde bijdrage voor de 
landelijke of regionale wedstrijden. Wij zien 
dat er een lichte kentering optreedt in het 

De veranderde en veranderende omstandig
heden in Nederland Subsidieland vragen om 
bezinning op de voorwaarden die de OGD 
stelt aan de te verstrekken bijdragen. Het sub
sidielandschap verandert, om niet te zeggen 
verschraalt en dat leidt tot aanvragen die ons 
vroeger niet bereikten. Waren aanvragen vaak 
gericht op het aanschaffen van iets extra’s, nu 
is het soms een bijdrage tot instandhouding of 
jaarlijks terugkerende kosten. Het blijft zo dat 
de Old Grand Dad Club voorkeur blijft geven 
aan kleinere projecten, tastbare zaken, iets waar 
je in principe een lint om kunt doen en zonder 
ons af te wenden van gedigitaliseerde bewe
gingshulpen die opgang doen in de wereld van 
sport en spel, ook bij jongeren met beperkin
gen. 

Daarnaast willen wij graag de giften centraal 

enthou siasme voor een baanvullende shotgun 
wedstrijd, eerdere toezeggingen ten spijt.
De Old Grand Dad Club is heel blij dat onze 
“home course” de Kennemer G&CC zo gene
reus is om in het lustrum jaar 2014 onze Con
suldag gastvrijheid te verlenen. 

Onder dankzegging aan iedereen die zijn steen
tje weer heeft bijgedragen, wens ik U allen een 
prima golf jaar.

Helgert van Raamt - Voorzitter.
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Old Grand Dads zijn ‘blije golfende 
grootvaders en blije spelende kinderen’



‘en masse’ verkochten. In de kast kunnen twee 
borrelglazen en een fles jenever ingenieus opge
borgen worden. Als de fles leeg is en de glazen 
kapot zijn, rest een verantwoord vogelkastje. 
De gehele verkoopopbrengst van ruim € 400, 
schonken de heren aan de Old Grand Dad 
Club. De Heren verdienen de hartelijke dank 
van de Stichting

Consuldag 2012
Het OGD golfjaar begint met de Consuldag. Op de schitterende maandag 19 
maart 2012 werd de aftrap gegeven op Anderstein. Tijdens de ‘Grote Verga-

dering’ ’s ochtends is met alle Regio- en Clubconsuls, de ‘mannen van gewicht’ 
vergaderd. Het Bestuur ‘praatte hen bij’ over het wel en wee van de stichting.

‘s Middags is zwaar gestreden om de ‘felbe
geerde’ Jelle Tjaden trofee. Anderstein blijft 
lastig, dat bevestigt de score. Niemand speelde 
zijn handicap.

Consuldag in het Lustrumjaar 2014
Regioconsuls en Clubconsuls zijn belangrijke 
mensen binnen de OGD. Zij verzetten bergen 
werk. Als ‘beloning’ heeft het Bestuur van de     
Kennemer Golf & Country Club ermee inge
stemd, de baan gratis ter beschikking te stellen 
voor ‘het goede – OGD – doel’. De Consuldag 

in het Lustrumjaar 2014 wordt maandag 7 april 
2014 op de Kennemer gespeeld.

Ludieke actie van de Hilversumsche
Clubconsul Robbert Smit en de leden Erik 
Bakker en Jochem Voorink van de Hilversum
sche hebben, gedreven door vogels en borrels, 
een sympathieke en unieke ‘fundraising’ op 
touw gezet. Speurder Jochem Voorink heeft 
de ‘vogelborrelkast’ gevonden, die de heren Uitslagen Consuldag 2012 op 

Anderstein
(Achter de homecourse staan de stableford 
punten)

1 Frits Bär Het Rijk van Margraten 34 
2 Rudi Houwert  Golfclub Driene 33 
3 Joop Klein Breteler G&C-club ‘t Sybrook 33
4 Gerard Neuteboom Zaanse GC 32
5 Joop Manuel GC Flevoland 32

Frans Geers van ‘de Semslanden’ sloeg het 
‘dichtst bij de pin’ en won daarmee de neary. 
John Duvivier van ‘Almeerderhout’ sloeg deze 
dag het verst en verdiende de longest drive. Op 
hole 6 werden birdies gescoord door Jan Bos van 
‘Welderen’ en Rob de Bloeme van ‘De Gelpenberg’.

De Consuldag 2014 wordt gespeeld op de OGD ‘home course’ de Kennemer.
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Daartoe behoorde zeker niet Victor Somers 
van Herkenbosch. Hij werd Overall Winnaar 
van het OGD golfjaar 2012 met 38 stableford 
punten. 
Clubconsul Joop Manuel zat ook niet te wach
ten op een vroegtijdig einde van de wedstrijd. 
“Joop Manuel en ‘zijn mensen’ hebben er een 
mooi festijn van gemaakt”, sprak OGD Voorzit
ter Helgert van Raamt bij het overhandigen 
van een fles mooie Old Grand Dad Whisky als 
dank.

Uitslagen:
nr Naam Golfclub Stbf
1 Victor Somers Herkenbosch 38
2 Hankees Smit Regioconsul 37
3 D.J. van Zanten Zeegersloot 35
4 Sjef Vromans Prise d’Eau 35
5 Henk Veenstra de Gelpenberg 35

Henk Winkelhorst sloeg recht en ver en 
verdiende daarmee de longest drive en een fles 
mooie Old GrandDad Whisky die ook aan 
Frank Korzaan ten deel viel omdat hij de neary 
op zijn naam schreef.

Birdies
Het is duidelijk dat het er tijdens de Landelijke 
Finale heel serieus aan toegaat en dat wij met 
het ‘Crème de la crème’ van het Nederlandse 

Op 6 augustus 2012 waren de weergoden de 84 Old Grand Dad grootvaders 
niet welgezind. Op deze Landelijke Finaledag op de GC Flevoland werden de 

grootvaders van alle kanten bestookt met felle buien. Donderklappen bleven geluk-
kig uit, zodat niet de hele wedstrijd in het overvloedige water viel. Misschien wel 
tot spijt van enkelen. 

Old Grand Dad Golf te maken hebben. Er werd 
maar liefst vijf keer een birdie gescoord. Top
golfer Jan Blancke van de Texelse presteerde het 
zelfs om in deze slechte weeromstandigheden 
een ‘double birdie’ te laten noteren, zowel op 
hole 5 als op hole 13.

Sweepstake
Het prijsbedrag van de Sweepstake (hoeveel 
kleinkinderen hebben de aanwezige 84 grootva
ders tezamen?) van € 334, werd niet uitgereikt 
maar in de Stichtingskas gestort, omdat de win
naar vertrokken was.  

Gulle loterij sponsors
Negen prijzen (gratis greenfee plus diner) wer
den onder de finalisten verloot. De prijzen voor 
de ‘Sponsorloterij’ zijn door de verschillende 
golfclubs ter beschikking gesteld. De Stichting 
Old Grand Dad dankt de gulle gevers harte
lijk: Heidemeer, Drentse, NoordNederlandse, 
Twentsche, Flevoland, Rijswijkse, Haagsche, 
Leeuwenbergh, De Compagnie.

Victor Somers wint 
landelijke finale 

OGD Golfwedstrijden 2013

Consulwedstrijd 2013
maandag 25 maart 2013, Zeewolde
Club- en regioconsul Cees Verkerk

Landelijke Finale 2013
maandag 5 augustus 2013, Batouwe
Clubconsul Wijnand Eissens

Regio Finales 2013

Noord-Oost
maandag 8 juli 2013, de Compagnie
Clubconsul Koos Lamain
Regioconsul Cees Röthengatter

Noord-West I
donderdag 20 juni 2013, Ooghduyne 
Clubconsul Fred Spiekerman

Noord-West II
maandag 24 juni 2013, Texelse
Clubconsul Jan Bloem
Regioconsul Noord-West Wim Dommisse

Centrum-Oost I
maandag 22 juli 2013, Driene
Clubconsul Rudi Houwert

Centrum-Oost II
dinsdag 23 juli 2013, de Breuninkhof
Clubconsul Bert Vos
Regioconsul Centrum-Oost Hankees Smit

Centrum-Midden I
woensdag 3 juli 2013, de Haar
Clubconsul Pim Speijer

Centrum-Midden II
maandag 8 juli 2013, Kromme Rijn
Clubconsul Ton Vreman
Regioconsul Centrum-Midden Cees Verkerk

Centrum-West
maandag 22 juli 2013, Koninklijke Haagsche
Clubconsul Aart Brederode
Regioconsul Ton Muller

Centrum-Zuid
maandag 15 juli 2013, Rijk van Nijmegen
Clubconsul Peter van Mens
Regioconsul Jacques Remmen

Zuid-Oost
maandag 22 juli 2013, Rijk van Margraten
Clubconsul Frits Bär
Regioconsul Jan de Vries

Zuid-West
maandag 1 juli 2013, de Woeste Kop
Clubconsul Guus Dohmen
Regioconsul Auke Jellema

Clubconsul Joop Manuel.

Winnaar Victor Somers.
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Vogelnestschommel voor 
‘De Maaskei’
In de regio MiddenLimburg gaan zo’n 110 
leerlingen in de leeftijd van 5 tot 20 jaar naar de 
ZMLK school ‘De Maaskei’ in Heel. Onder toe
ziend oog van Gerard Wessel, OGD Clubconsul 
van de Golfclub ‘de Peelse’ zijn in november 
2012 een zogenoemde vogelnestschommel en 
een zandbak met dekzeil op ‘De Maaskei’ of
ficieel in gebruik genomen. 
De schommel en de zandbak staan op de 
speelplaats voor de jongste leerlingen. Voor 
extra veiligheid liggen er rubberen tegels. Het 
is lachen voor de kinderen, want zij kunnen 
lekker met ‘z’n allen’ tegelijk op de schommel. 
Voor gehandicapte kinderen is actief bezig zijn 
belangrijk. De vogelnestschommel geeft de 
jongste leerlingen de mogelijkheid actief bezig 
te zijn in de pauzes.

De Old Grand Dad Club koppelt haar golfgenoegens aan het verstrekken van 
giften aan jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking. Op deze 

pagina’s wordt verslag gedaan van enkele van de 36 projecten waaraan de OGD in 
2012 een gift verstrekte.

A. Auer en Club –en Regioconsul Wim Dom
misse van de ‘Haarlemmermeersche’ zich flink 
ingespannen voor een gift van de Old Grand 
Dad Club om de spelcomputer te kunnen 
aanschaffen.
De spelcomputer is feitelijk een electronisch 
systeem dat kinderen op een moderne manier 
de tot bewegen aanzet.
Een XBOX Kinnect is een groot scherm met 
daaraan een geavanceerde spelcomputer. Die 
computer creëert een virtuele wereld waarin 
kinderen met bewegingen worden uitgedaagd 
een spannende tocht over de rivier te maken 
of met handen en voeten gaten te dichten van 
een levensgroot aquarium. Inmiddels zijn er 
talloze games op de markt, allemaal spellen die 
je moet besturen met lichaamsbewegingen. Dan 
wordt ook voor een kind met een lichamelijke 
handicap het bewegen aantrekkelijk, leuk en 
spannend.
De digitale ontwikkeling is niet altijd even 
bevorderlijk voor de lichamelijke ontwikkelin
gen van onze jeugd. Vaak klagen we er over dat 
kinderen teveel achter de computer zitten en 
te weinig bewegen. Dat is een zorg. Daar staat 
tegenover dat de computer er nu ook voor kan 
zorgen dat een kind met een handicap in een 

Moderne electronische ‘tools’ geven 
lichamelijk gehandicapte rolstoel-
gebonden kinderen beweging
Mytylschool ‘De Regenboog’ in Haarlem heeft 
120 lichamelijk gehandicapte rolstoelgebonden 
kinderen als leerlingen, waarvan velen meer
voudig motorisch gehandicapt. Deze rolstoel
gebonden kinderen zijn heel moeilijk aan het 
bewegen te krijgen. 

Over het algemeen krijgen deze kinderen twee 
hoofdvakken, rekenen en taal. De Mytylschool 
‘De Regenboog’ in Haarlem heeft naast deze 
twee vakken nog een derde hoofdvak en dat is 
“bewegen“. Als je een lichamelijk handicap hebt, 
is bewegen niet vanzelfsprekend. Bewegen is 
ook niet altijd leuk. 

Nadat gebleken is dat in revalidatiecentra heel 
goede ‘bewegings’ resultaten bereikt worden 
met de XBOX Kinnect spelcomputer, hebben 

Giften voor 36 projecten in 2012

Vogelnestschommel voor ‘De Maaskei’.
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catief als verstandelijk beperkt zijn. Daarnaast 
hebben de kinderen soms een lichamelijke 
beperking.
Plezier beleven aan bewegen is ook hier van 
groot belang. In de lessen bewegingsonder
wijs maken de leerlingen kennis met nieuwe 
materialen, komen ze in aanraking met nieuwe 
uitdagingen en ontdekken ze wat hun eigen 
mogelijkheden hierin zijn. 
Goede, betrouwbare materialen zijn daarvoor 
essentieel. De oude, afgekeurde banken en 
springkast zijn vervangen door geheel nieuwe 
exemplaren, dankzij de donatie van de Old 
GrandDad Club.

G-hockey van Hudito
De 45 G hockeyers van hockeyclub Hudito uit 
Delft zijn jongeren, niet rolstoelafhankelijk, 

omgeving terecht komt waar hij of zij wordt 
uitgedaagd om te bewegen. 

Voor de kinderen met een lichamelijke beper
king van de Mytylschool ‘De Regenboog’ in 
Haarlem, is bewegen nu ook voor hen leuk.

Nieuwe gymtoestellen voor de 
Kentalis Guyotscholen
De Kentalis Guyotscholen SOA en B van de 
Stichting Kentalis Onderwijs zijn twee kleine 
scholen die onderwijs aanbieden aan kinderen 
met auditieve beperkingen en met doofblind
heid, leerlingen die beperkt zijn in het horen én 
het zien. De Guyotschool SOA is voor kinde
ren van 3 tot 12 jaar die doof of slechthorend 
zijn. De Guyotschool SOB is voor kinderen 
van 3 tot 20 jaar die zowel auditief, communi

waarvan de verstandelijke beperking van dien 
aard is, dat zij niet mee kunnen komen met 
leeftijdsgenoten binnen een regulier hockey
team.

De G hockeyers spelen achttallen en daar horen 
strafcorners bij. Met een cornermasker op staan 
de G hockeyers dan wat veiliger bij het nemen 
van een strafcorner door de tegenpartij. De 
gift van de Old Grand Dad Club gaf Hudito de 
mogelijkheid cornermaskers, zaalhockeysticks 
en zaalhockeyballen aan te schaffen.

Nieuwe gymtoestellen voor de Kentalis Guyotscholen.

G-hockey van Hudito.

‘Vriend voor het Leven’ 
In alle bescheidenheid maken wij U nog eens 
attent op de mogelijkheid om U met een 
éénmalige bijdrage van € 500, te kwalifice
ren als “Vriend voor het Leven”. De bijdrage 
wordt gestort in een reservefonds waaruit elk 
jaar € 50, wordt toegevoegd aan de “nor
male bijdragen”. Uiteraard zijn “Vrienden” tot 
het einde van hun rijke golfcarrière vrijgesteld 
van de jaarlijkse bijdrage. 

In het verleden hebben leden dit bedrag een
voudigweg overgemaakt. Ook zijn er gevallen 
waarin onze “Vriend voor het Leven” de 
opbrengst van zijn persoonlijke “inzameling”, 
ter gelegenheid van zijn verjaardag of een 
andere meer dan heuglijke gebeurtenis, heeft 
overgemaakt c.q. laten overmaken aan Old 
Grand Dad. Wanneer dit bedrag gelijk aan of 
meer is dan de genoemde € 500,, is dat ook 
een kwalificatie voor de “Vriend” status.

Ten overvloede zij vermeld dat de “Stichting 
Old Grand Dad Club Nederland” geregis
treerd is als een “algemeen nut beogende 
instelling”. Dat betekent dat de bijdrage, 
met geringe beperkingen, aftrekbaar is van 
uw Inkomstenbelasting. Met een minimum 
drempelbedrag van € 60, is de jaarlijkse bij
drage van € 20, dat niet, tenzij U claimt dat 
de nieuwe set, het trainingkamp in Florida 
en de kilometerkosten naar de baan als OGD 
onkosten zijn.

Een nieuw element is dat wij in het kader 
van de OGDdassenkleuren politiek deze 
“Vrienden voor het Leven”, behalve een status 
bevestigende oorkonde, nu ook een OGDdas 
gaan uitreiken in de kleur Bordeauxrood…..
zodra deze beschikbaar is, zonder additio
nele kosten en exclusief beschikbaar voor de 
“Vrienden voor het Leven” van de OGD.
“ A well tied tie is the first serious step in life” 
zei Oscar Wilde, de zelfde man die zei “ it is 
unfair to hit a sitting ball”.
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Het jongste G team heeft namelijk de moge
lijkheid om te trainen in de zaal en omdat in 
de zaal niet met de veldsticks gespeeld mag 
worden, zijn er speciale sticks en ballen aange
schaft. Het jongste G team kan hiermee zorge
loos trainen in de zaal. Jaarlijks organiseert de 
Gafdeling van Hudito een familietoernooi en 
daarbij worden de zaalhockeysticks en ballen 
ook gebruikt.

Kinderdagcentrum ’t Steyntje: “de 
rollenglijbaan is gearriveerd en 
Kejan mag hem inwijden. Wat een 
feest!”
Kinderdagcentrum ‘’t Steyntje’ in Stein is 
onderdeel van Daelzicht. In het centrum wordt 
dagelijks ondersteuning geboden aan 60 tot 70 
kinderen met een verstandelijke beperking. 
Ook in ‘’t Steyntje’ van Daelzicht is de leiding 
gefocust op het aanbieden van voldoende bewe

gingsactiviteiten voor de motorisch gestoorde 
kinderen. Telkens weer blijkt dit heel belangrijk 
te zijn.
Met de door Old Grand Dad Club gesponsorde 
rollenglijbaanset kan ‘’t Steyntje’ meer bewe
gingsactiviteiten aanbieden. Naast de reguliere 
lessen kan er ook in de vrije spelmomenten van 
de glijbaan gebruik gemaakt worden.
Inmiddels hebben alle kinderen er op gespeeld, 
ze vinden het geweldig.

“Wij hebben ook gezien dat kinderen met een 
prikkelverwerkingsstoornis de “rollensensatie” 
als een positieve prikkel ervaren en hun prik
kelverwerking beter kunnen reguleren. Dubbel 
op feest dus”, aldus een dankbare Astrid Bours.

Ipse de Bruggen landgoed Ursula 
Op het landgoed Ursula in Nieuwveen wonen 

Ipse de Bruggen landgoed Ursula.

Onderstaand de 36 projecten waaraan de Stichting Old Grand Dad Club Nederland in 2012 een gift verstrekte.

Volgnr                              project (en website) via OGD Consul                              sponsorbedrag

1 Special Olympics Den Bosch (www.specialolympics2012.nl) A.L.J.E. Martens GC de Dommel € 3.000 
2 Het Erf van Boeijen Stichting (www.vanboeijen.nl) G.W. Krens GC Golfresidentie € 3.500
3 (V)SO de Piramide Tumblingbaan (www.sovsodepiramide.nl) T. Broers GC de Kagerzoom € 5.825
4 MMC Huiskamer (www.ronaldmcdonaldhuiszuidoostbrabant.nl) J. Romme GC de Tongelreep € 3.000
5 Vereniging Novinka (www.novinka.nl)  € 3.000 
6 St. Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis (www.jbz.nl) J.L.A.M. Remmen Regioconsul CZ €	6.250 
7 St. Paardrijden Gehandicapten ’t Hoefijzer (www.thoefijzer.nl) J.B. Storm van Leeuwen Hattemse GC € 2.600 
8 Brabants Open Kampioenschap rolstoeltennis 4e lustrum Th. Van Helvoort oud regioconsul ZO €	2.000
9 Vereniging voor sport gehandicapten De Tubanten (www.detubanten.nl)  € 1.400 
10 St. Tragel cluster S3 Clinge speeltoestellen (www.tragelzorg.nl) A. Dohmen GC De Woeste Kop € 4.475 
11 ZMLK school De Maaskei (www.ssonml.nl/maaskei) G. Wessel Peelse GC € 4.850 
12 St. Leef je Droom zeiltochten (www.leefjedroom.com) T. Graat GC Kralingen € 3.000 
13 Mytylschool de Regenboog (www.mytylschoolderegenboog.nl) A. Auer Haarlemmermeersche GC € 5.000 
14 Sporters Delft naar de Special Olympics W.M. Koelemij GC de Hooge Bergsche € 625 
15 Ruitersport Vereniging Gehandicapten (www.rsvg.nl) J.Joustra GC Maastricht € 2.000
16 G team FC Uitgeest R. van Zelst Heemskerkse GC € 300
17 OPD de Sprong (www.kleur.eu) G. Wessel Peelse GC €	4.200
18 Gehandicapte Sportclub Emmen (www.gscemmen.nl) C. Röthengatter Regioconsul N-O € 500
19 WV Neptunus Een Mooi Gebaar (www.vneptunus.mickers.org)  €	1.000
20 Tennisvereniging Tachys G-tennis Ballen( www.tachys.nl) J. Nijsse GC Burggolf Wijchen €	350
21 St. Ipse de Bruggen landgoed Ursula (www.ipsedebruggen.nl) H. Lengkeek GC Veldzijde € 4.000
22 St. Midgard zwembad renovatie (www.midgard.nl) R. van Zelst Heemskerkse GC € 5.000
23 St. Sailabillity Huizen (www.sailability.nl) C.W. Verkerk GC Zeewolde € 2.500
24 G-hockey Almelo (www.mhcalmelo.nl) J. Kraak secretaris € 2.000
25 Kinderdagcentrum ‘t Steyntje Stein (www.daelzichtplein.nl) S. Retera GC Brunssummerheide € 1.609
26 St. Careander ODC de Schutse (www.careander.nl) F. Mulders GC Harderwold € 2.500
27 Expertise- en Logeercentrum Friesland( www.elffriesland.nl) H.S. Molenaar GC de Groene Ster € 3.500
28 Zorg boerderij de Mikkelhorst project Uit je Dak( www.mikkelhorst.nl) H. van der Greft Drentse GC € 3.500
29 Amerpoort Dependance dagopvang De Blauwe Vogel (www.amerpoort.nl) M.P. Rijsman GC Edda Huzid €	3.100
30 HSV Waterlandschutters (www.waterlandschutters.nl) Th. Van Emmerik Burggolf C de Purmer € 1.500
31 St. Omega Akka plateau (www.stichtingomega.nl)  € 7.500
33 Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg (www.rolstoelbasketbalmiddelburg.nl) J. ServaasGC Grevelingenhout.nl €	1.000
34 St. Sportclub Redo (www.sportclubredo.nl) L.W.M. Pot GC Oude Maas € 3.000
35 St. E-motion E bikes L. Kleinkorte GC Herkenbosch € 5.000
36 Effatha Guyot Speciaal Onderwijs (www.guyotso.nl) N. Lamain GC de Compagnie € 5.200
37 Hudito G hockey (www.hudito.nl) H van Raamt, voorzitter OGD €	750

bij de Stichting ‘Ipse de Bruggen’ 460 gehan
dicapten. Als vrijetijdsbesteding wordt er op 
het landgoed met een huifkar met daarop een 
‘huifbed’ gereden, soms nog onder de man. Bij 
toerbeurt trekt één van de aanwezige paarden 
de huifkar, waaronder Ilco. Ilco was erg oud 
en kon haar taken niet langer vervullen en het 
beter was haar in te laten slapen.
Gelukkig werd Ziman gevonden en na goed
keuring door de dierenarts en met de gift van 
de Old Grand Dad Club kon het nieuwe paard 
aangeschaft worden.

Ziman past goed in het ‘profiel’ van de Stichting 
‘Ipse de Bruggen’: vriendelijk, oud genoeg om 
te mogen “werken”, verkeersmak en gewend 
om ingespannen en onder de man ‘de kar te 
trekken’.

Bij het betreden van de paardenweide was het 
even spannend, maar de klik met de andere 
paarden was er snel. Iemand op de rug nemen 
en voor het eerst ingespannen worden, ging 
Ziman goed af. Om ‘verkeersmak’ te worden en 
aan het verkeer op de openbare weg te wennen, 
werd in de wintermaanden flink geoefend. De 
tuigenleverancier heeft het zadel aangepast en 
het tuig bijgesteld. De kinderen kunnen weer 
een aantal jaren “vooruit”.
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Regiofinales zijn belangrijke golfdagen 
in de Old Grand Dad Club. Regioconsuls 

en Clubconsuls strijden lang van te voren voor 
een geschikte baan. Zo kostte het Clubconsul 
Gerard Wessels van de Peelse 10 jaar om het 
bestuur ‘om’ te krijgen. 
Golfclubs vonden het vroeger een eer de Old 
Grand Dad Club ‘om niet’ gastvrijheid te 
verlenen, nu wordt er steeds vaker een stevige 
greenfee gevraagd. Uitgangspunt is dat de spe
lersbijdrage voor Regio en Landelijke finales 
niet meer dan € 50, mag bedragen, spelen en 
eten inbegrepen.

Vernieuwde website
In 2012 is met veel toewijding door Bestuurslid 
Maarten Stratenus een nieuwe website ontwik
keld, zie www.oldgranddad.nl. De gebruikelijk 
in het Jaarbericht uitgebreid vermelde verslagen 
en uitslagen worden op de nieuwe website ge
publiceerd. Wedstrijdcoördinator en ‘program
meur’ Ed Eelman, rapporteert met behulp van 
de door hem ontwikkelde programmatuur voor 
golfwedstrijden, minutieus de uitslagen en de, 
al dan niet korte verslagen van de finales.

Regiofinales Noord-Oost
Beste golfer: Berend Thijs -  Holthuizen 37
1 Joop Kok – Lauswolt  37
2 Jan ter Mors – de Semslanden 35
3 Berend Thijs – Holthuizen  35
4 Henk Veenstra – de Gelpenberg 35
5 Jan Dijkstra – de Drentsche  33
Neary Jacob Jansen – de Compagnie, Longest Drive Henk 
Niezen – de Semslanden.
Regioconsul Cees Röthengatter, Clubconsul Frans Geers. 

Noord-West 
1 Jan Blancke - Texelse  36
2 Jan van Rijn – Heemskerkse  34
3 Jan Overberg – Haarlemmermeersche 34
4 Loek van Horn – Zaanse   33
5 Jacques Bremmers – Haarlemmermeersche  33
Neary’s hole 3 Jan Blancke, hole 8 Kees de Vries, 
Tweary hole 2 Wouter Creyghton, 
Nearest to the line Ben Bolsenbroek. Topscorer Jan Blancke van 
de Texelse sloeg ook nog twee birdies, op hole 14 en 16.
Regioconsul Wim Dommisse, Clubconsul Lex Auer.

Centrum-Oost
Beste golfer: H.H.J. Winkelhorst - Winterswijk
1 W. van den Bos - Edda Huzid  37
2 J.J. van den Brink - De Verwayde Sandbergen 37
3 J. Eijgelaar - De Verwayde Sandbergen 35
4 G. Posthuma - Edda Huzid
5 A.Vos - De Breuninkhof
Neary H.J. Zwart - Keppelse, 
Longest Drive B. Brouwer - De Breuninkhof. 
S.H. Plantenga van de Rosendaelsche – single handicapper 
9.5 - scoorde ‘maar’ 28 punten, maar sloeg wel drie birdies: 
op de holes 3, 8 en 10. 
Regioconsul Hankees Smit, Clubconsul Frank Korzaan.

Centrum-Midden
Beste golfer: John Stewart – Anderstein 
1 Bob Stapleton – Veldzijde  33
2 Cees van Haaren - Batouwe  32
3 Jacques Hubert - Hoge Kleij  31
4 Bart Frank - Anderstein  30
5 Cees van Laarhoven - Batouwe 29
Neary Cees van Laarhoven - Batouwe, 
Longest Drive Jacques Hubert - Hoge Kleij.
Regioconsul Cees Verkerk, Clubconsul Hans Lengkeek, 
assistent Cor Röling.

Centrum-West 
Beste golfer: Gerard van der Voort - Leeuwenbergh
1 Johan Kleingeld - de Hooge Bergsche 37
2 Toon Broers, Club Consul Kagerzoom 35
3 Eric Hofstede – Leeuwenbergh 35
4 Gerard van der Voort – Leeuwenbergh 35
5 Jan Strik – Kleiburg  35
Longest Drives (ex.hcp. 0-19) Aad van den Bergh – 
Rozenstein, (exc.hcp. 19-36) Frans Kwak, Club Consul 
Zoetermeer, Neary’s (hole 8) Frank Nelwan, (hole 16) 
Ton van Schie beiden Leeuwenbergh.
Regio- en Clubconsul Ton Muller.

Centrum-Zuid
Beste Golfer: Ian Watson, Het Rijk van Nijmegen
1 Kees de Wit - Midden-Brabant 39
2 Peter van Amelsfort - Prise d ‘Eau 36
3 Ian Watson - Rijk v. Nijmegen 36
4 Peter Mol - Heelsumse  36
5 Hein Gubbels – Best  34
Neary Leen Korteweg – Best, 
Dubbel-Neary Hans Schipper – Wijchen, 
Longest Drive Bert van Gerven - Midden-Brabant.
Regioconsul Jacques Remmen, Clubconsul Jan Bos.

Zuid-Oost
Beste Golfer: Peter Muellers - De Peelse 39
1 Jan Lenssen - De Peelse  39
2 Victor Somers – Herkenbosch  35
3 Paul Swinkels – Crossmoor  34
4 Tjeu van der Cruijsen – Bleijenbeek 34
5 Huub Everaerts - De Peelse  33
Regioconsul Jan de Vries, Clubconsul Gerard Wessels.

Zuid-West
Beste Golfer: Jan Servaas - Grevelingenhout
1 Jan Kiewiet – Domburgse  38
2 Willy van den Branden - De Woeste Kop 38
3 Jan Servaas – Grevelingenhout 37
4 Jan Sinke – Domburgse  37 
5 Hans de Wal – Grevelingenhout 36 
Neary Wim Bresser – Cromstrijen, 
Dubbel Neary Hans Tholen – Club Consul Princenbosch.
Regioconsul Auke Jellema, Clubconsul Hans Tholen.
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Winnaars Regio Centrum-Zuid.

Beste Golfer Centrum-Zuid: Ian Watson, Het Rijk van 
Nijmegen.
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BIJDRAGEN VAN GROOTVADERS
In 2012 werden 5625 bijdragen ontvangen, in totaal 
€ 136.000,, een lichte daling ten opzichte van 2011. 
De gemiddelde bijdrage steeg licht met 0,8% tot 
€ 24,08 (was € 23,87 in 2011).

Dit jaar werden 3 grootvaders “Vriend voor het 
Leven”, zodat dat aantal nu op 26 grootvaders 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 normale bijdragen.

Na schoning van het donateursbestand door opzeg
ging, overlijden en toevoeging van nieuwe donateurs 
blijven over:
5.541 contribuanten uit 110 golfclubs per 31122012.
Een daling met 106 grootvaders vergeleken met een 
groei van 28 in 2011.

In 2012 meldden zich Kromme Rijn, Marinegolfclub 
Nieuwe Diep, De Gulbergen, de Heelsumse Golfclub, 
en Golfclub Maastricht aan bij onze stichting. In to
taal zijn nu 110 golfclubs aangesloten bij de Stichting 
Old Grand Dad Club Nederland.

OVERIGE OPBRENGSTEN EN 
BIJZONDERE GIFTEN
Van hierna genoemde clubs ontvingen wij de 
opbrengst van hun lokale of speciale wedstrijd, in 
totaal € 1.313,79: Anderstein, Breuninkhof, Cross
moor, Domburgsche, Driene, De Haar, Het Rijk van 
Margraten, NoordNederlandse, Oude Maas, Peelse, 
Welderen, Woeste Kop, Zeegersloot, ’t Zelle, Zuid
Limburgse en het overschot van een golfreisje van de 
familie Visser.

Bijzonder was de schenking van de Hilversumsche 
waar de verkoop van vogelnestkastjes (met jenever) 
€ 400, opbracht en de 80e verjaardag van Opa Ger
rit van der Toorn (Kagerzoom) waar de felicitaties 
vergezeld gingen van een gift aan de OGD met een 
totaalopbrengst van € 2.010,. Opa Gerrit is benoemd 
tot “Vriend voor het leven”.

KAPITAAL
Het kapitaal van de stichting bedraagt per 31 decem
ber € 169.906,.
Dit bedrag is meer dan voldoende om de kosten van 
de stichting gedurende meerdere jaren te dekken. 

De kosten voor de diverse regiowedstrijden vielen 
lager uit dan begroot met name dankzij de vele vrien
denbanen, In totaal ontvingen wij € 3.441,60 retour 
uit de beschikbaar gestelde budgetten.
Al deze gevers bedanken wij hartelijk voor hun 
bijdragen.

Op de verkoop van onze promotionele artikelen 
(caps, whiskyglazen, ballen, wijn en dassen) werd een 
marge behaald van € 1.070,02.

SCHENKINGEN DOOR ONZE STICHTING:
In 2012 zijn schenkingen verstrekt aan 36 instellingen 
en organisaties voor een totaalbedrag van € 108.534,.
Van toezeggingen in de afgelopen jaren is een bedrag 
van € 840, niet opgevraagd omdat de projecten 
uiteindelijk niet doorgingen.
Het totaalbedrag aan verstrekte giften en schenkin
gen, komt sinds de oprichting van de Stichting Old 
GrandDad Club Nederland hierdoor met 
€ 1.645.623, + € 107.694, op een totaal van 
€ 1.753.317,.

Van de toegezegde schenkingen is per 31 december 
2012 nog een bedrag te betalen ad € 36.650, aan 
projecten waarvoor het betalingsverzoek nog niet 
binnengekomen is.

KOSTEN VAN DE STICHTING
De kosten bleven in 2012 op het normale niveau, zo
dat van elke euro aan donaties ruim € 0,85 ten goede 
komt aan de goede doelen.

Financieel verslag 2012

Barneveld, 31 december 2012, 
Gerrit Horlings, Penningmeester.

Colofon
Het Jaarbericht 2012 van de 
Stichting Old Grand Dad Club 
Nederland is een overzicht 
van de gespeelde finales door 
de ‘Grootvader Contribuan-
ten’ en een overzicht van de 
door de Stichting  in het jaar 
gedoneerde geldelijke bijdragen 
aan ‘instellingen welke zich 
belasten met de verzorging van 
misdeelde kinderen, zowel op 
fysiek, psychisch als sociaal 
gebied’.
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