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N E D E R L A N D

Dit Jaarbericht ziet er anders uit dan 
we gewend zijn. Veel  foto’s zijn gro-
ter en in kleur!

De sponsorberichten in deze editie 
zijn éénmalig. Deze bedrijven heb-
ben bijgedragen om de gebeurtenis 
op 10 augustus tijdens het KLM Open 
mogelijk te maken. Onze trouwe 
materiële sponsors, Drukkerij Dom-
stad te Montfoort en Milver Internet 
Communicatie en Webdesigner in 
Druten, willen we op deze plaats ook 
eens in het zonnetje zetten.
 
De voorbereiding en uitvoering 
van de happening tijdens het KLM 
Open op De Kennemer waren in 
handen van Penningmeester Gerrit 
Horlings. Alles liep perfect en Gerrit 
verdient ons aller complimenten.
 

Op de Kennemer is de miljoenste 
Euro voor onze goede doelen over-
handigd aan vertegenwoordigers 
van kinderdagcentrum De Lotus-
bloem te Aalsmeer. Kort daarvoor 
hadden de circa 500 aanwezigen uit 
de OGD-wereld. Grootvader Nico 
Brantjes van de Heemskerkse GC ge-
huldigd als de 5000ste contribuant! 

Terugkijkend op deze bijzondere 
dag is de conclusie: het was een 
mooi evenement, maar voorlopig 
niet meer! Voor wat betreft het aan-
tal aangesloten clubs bleven we die 
dag steken op 98. Op de voorlaatste 
dag van 2006 kwam Golfclub Mar-
tensplek uit Drenthe de OGD als 
honderdste club versterken. 

Ook op het gebied van de projecten 
was er goed nieuws. Enkele anonieme 
weldoeners deden schenkingen ter 
grootte van € 80.000.-. In 2006 werden 
er meer projecten aangemeld dan ooit, 
waarvan maar liefst 23 door Grootva-
ders via hun clubconsul! Na beoorde-
ling van de aanvragen door Project 
Coördinator Rob Louwe en zijn opvol-
ger in 2007 Maarten Stratenus, werd 
een recordbedrag (€ 134.222.-) be-
schikbaar gesteld voor 45 projecten.

Door zijn drukke werkzaamheden 
gedwongen, moesten we helaas af-
scheid nemen van Wedstrijd Coör-
dinator Dick Leeksma. Voormalig 
secretaris Tames Kokke heeft deze 
taak overgenomen.

Wel�en�wee�in�2006

Op De Kennemer werd Nico Brantjes gehuldigd als 5000ste OGD-donateur

Grootvader Carlo Schuengel van 
Golfclub Cromstrijen is de nieuwe 
secretaris.
 
Buitengewoon wrang was het af-
scheid van Henk Luyten; Regio 
Consul Zuid West, die na 14 jaar 
zijn functie zou overdragen aan 
Auke Jellema. Een afscheid “voor de 
troep” zoals hij dat wilde, was niet 
meer mogelijk, omdat hij ongenees-
lijk ziek bleek te zijn. Hij is benoemd 
tot Lid van Verdienste voor zijn lof-
felijke en langdurige inzet voor de 
Stichting. Drie weken daarna is hij 
thuis rustig ingeslapen.
 
Het nieuws uit de clubs was posi-
tief. In 2006 konden we de volgende 
clubs in onze Stichting hartelijk 
verwelkomen: Golfclub ‘t Zelle, 
Golfclub De Compagnie, Nieuwe-
geinse Golfclub, Golfclub Flevoland 
en Golfclub Martensplek. 

De meeste nieuwe contribuanten 
zijn geworven door de consuls: Sjoe-
rd Schokker (Golfclub Spaarnwoude 
30), Jack Dambrink (Koninklijke 
Haagsche G & CC 29), Jan Verheem 
(Golfclub Princenbosch 25) en Rinus 
Rijsman (Golfvereniging Edda Hu-
zid 23). Elf clubs groeiden met 10 tot 
20 donateurs. In totaal 70 clubs ver-
toonden groei, 8 clubs bleven gelijk 
en bij 17 trad een lichte daling op.

De top tien (qua aantal contribuan-
ten) bestaat uit: 1. Haarlemmermeer-
sche Golfclub (131); 2. Kennemer Golf 

& Country Club (127); 3. Golfclub 
Princenbosch (120); 4. Golfclub Zee-
wolde (116); 5. Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein (101); 6. Leidschendamse 
Golfvereniging Leeuwenbergh (98); 
7/8. Golfclub Zeegersloot en Golf-
club Cromstrijen (97) ; 9. De Zuid 
Limburgse Golf & Country Club (92), 
10. Amsterdamse Golf Club (87).
N.B.: nummer 1 t/m 4 zijn clubs met 
27 holes banen. 

Dit jaar zijn 12 clubs ‘Vrind van de 
OGD’ geworden. We zijn zeer ver-

heugd dat de BurgGolf Holding en Het 
Rijk Golfbanen BV zich ook als ‘Vrind’ 
hebben aangemeld. Dit is natuurlijk 
ook goed nieuws voor de Grootvaders 
van de clubs die op banen van “Burg-
Golf” of “Het Rijk” spelen. Zij behoren 
reeds lang tot de OGD en kunnen nu 
ook voor een vriendentarief als gast-
heer bij wedstrijden optreden. Er wor-
den dit jaar 6 Regio wedstrijden én de 
Landelijke Finale op diverse BurgGolf 
banen gespeeld. Het aantal ‘Vrinden 
van de OGD’ nadert de 60!

Robert Schrijver, voorzitter

OGD�schenkt�miljoenste�Euro�aan�

Kinderdagcentrum�De�Lotusbloem
Tijdens de openingsdag van het 
KLM Dutch Open op De Kenne-
mer Golf & Country Club heeft de 
OGD de miljoenste Euro beschik-
baar gesteld voor één van de vele 
goede doelen die binnen de doel-
stellingen van de OGD passen. Het 
Kinderdagcentrum De Lotusbloem 
uit Aalsmeer ontving een gift van 
€ 3.800.- voor de aanschaf van een 
bakfiets (driewieler) die geschikt is 
voor één begeleider en vier kinde-
ren en een driewieler voor één be-
geleider en één gehandicapt kind.

Het Kinderdagcentrum de Lotus-
bloem verzorgt dagelijks 43 gehan-
dicapte kinderen tussen 0 en 18 jaar. 
Velen zijn meervoudig gehandicapt. 
Het dagcentrum is onderdeel van 
een grotere organisatie: Stichting 
Ons Tweede Thuis met veel ver-
schillende inrichtingen.

Als dank voor de gift hadden de 
kinderen van het dagcentrum ook 
een geschenk voor de OGD: een 
door de kinderen zelf samenge-
steld/gemaakt ‘schilderij’.
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De 8 regio-finales leverden de vol-
gende resultaten op:

REGIO ZUID-WEST gespeeld op 
Oosterhoutse Golf Club op 3 juli 
2006 (organisatie regioconsul Auke 
Jellema en clubconsul Wout Lan-
ting). Uitslag: 1. Maarten Vermaas 
(hcp 21.1 van Golfclub Oude Maas) 
43 pnt; 2. Wim van de Kooij (hcp 
25.2 van G&CC Capelle a/d IJssel) 
39 pnt; 3. Leo Nootenboom (hcp 
31.8 van Golfclub Comstrijen) 39; 4. 
Jan Wegman (hcp 17.8 van Golfclub 
Grevelingenhout) 38 pnt); 5. R. Cals 
(hcp 29.1 van Domburgsche Golf 
Club) 38 pnt; 6. Jaap Ligtvoet (hcp 
26.4 van Golfclub Wouwse Planta-
ge) 37 pnt; 7. Dirk van Gilst (hcp 20.4 
van Golfclub Comstrijen) 37 pnt; 8. 
Hans van de Poll (hcp 25.7 van Golf-
club Comstrijen) 37 pnt.

Resultaten�Regio-finales

REGIO CENTRUM-OOST gespeeld 
op Golfclub De Koepel op 3 juli (or-
ganisatie regioconsul Henk Harm-

De Zuid Limburgse G&C) 38 pnt; 7. 
Geert Bijlmakers (hcp 10.3 van G&C 
Herkenbosch) 38 pnt; 8. Peter Berg-
man (hcp 27.0 van G&C Crossmoor) 
37 pnt.

REGIO NOORD-OOST gespeeld op 
de Golfvereniging de Drentsche op 
12 juli 2006 (organisatie regioconsul 
Jan de Vries en clubconsul Cees Ro-
thengatter). Uitslag: 1. Jan Zonder-
man (hcp 21.9 van Golfvereniging 
de Drentsche) 45 pnt; 2. W. v.d. Beek 
(hcp 25.6 van Golfclub De Compag-
nie) 43 pnt; 3. J.P. Jansen (hcp 34.7 
van Golfclub De Compagnie) 42 
pnt; 4. Taco Pilot (hcp 22.2 van Golf-
club de Semslanden) 39 pnt; 5. Meilo 
Hoekstra (hcp 26.1 van Golfclub De 
Compagnie) 38 pnt; 6. Pieter Hui-
zer (hcp 16.7 van de Noord Neder-
landse G&C) 38 pnt; 7. Ben Heuver 
(hcp 17.4 van Twentsche Golfclub) 
37 pnt.

REGIO CENTRUM-ZUID gespeeld 
op Golfclub Efteling op 17 juli 2006 
(organisatie regioconsul Jacques 
Remmen en clubconsul Toon 
Geurts). Uitslag: 1. Johan Peters 
(hcp 31.7 van Golfclub Het Rijk van 
Nijmegen); 2. Joes Szovan (hcp 12.3 
van Golfclub BurgGolf Wijchen) 38 
pnt; 3. Frans Immens (hcp 7.0 van 
Golfclub De Schoot) 38 pnt; 4. Chris 
Langen (hcp 22.3 van Golfclub Het 
Rijk van Nijmegen) 36 pnt; 5. Karel 
van Dun (hcp 16.1 van Golfclub 
BurgGolf Wijchen) 35 pnt; 6. Cees 
van Baast (hcp 18.0 van Golf Club 
Prise d’Eau) 35 pnt.

REGIO CENTRUM-WEST gespeeld 
op 14 juli op 9 holesbaan van Golf-
club Kagerzoom (organisatie regio-
consul Ton Muller en clubconsul 
Wim Hekkens) en op 19 juli op 
Golfclub Kralingen (organisatie 
regioconsul Ton Muller en club-
consul Nico Kossen). De uitslag 
op Golfclub Kagerzoom was: 1.Ies 
de Snayer (hcp 36 van Golfclub De 
Hooge Bergsche) 39 pnt; 2. John 
Kamen (hcp 24.6 van Golfclub Kra-
lingen) 33 pnt; 3. Ron Knuf (hcp 
31.1 van Golfclub Kleiburg) 33 pnt; 
4. Willem Schaperkoetter (hcp 18.2 
van Golfclub Kleiburg) 33 pnt; 5. 

Otto de Boer (hcp 17.0 van Wasse-
naarse Golfclub Rozenstein) 33 pnt; 
6. Peter Hoogendoorn (hcp 25.6 van 
GC BurgGolf Zoetermeer) 33 pnt; 
7. Mike Beglinger (hcp 17.7 van Ro-
zenstein) 32 pnt; 8. Maarten Blietz 
(hcp 19.0 van Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein) 32 pnt; 9. Bernard Go-
slings (hcp 22.2 van Wassenaarse 
Golfclub Rozenstein) 31 pnt; 10. 
Cees Blom (hcp 15.5 van Golfclub 
Kleiburg) 31 pnt. De uitslag op 
Golfclub Kralingen was: 1. Rob van 
Oel (hcp 24.4 van Leidschendamse 
Golfvereniging Leeuwenbergh) 
41 pnt; 2. Cees Knoester (hcp 28.8 
van Rijswijkse Golfclub) 35 pnt; 3. 
Piet Persoon (hcp 32.3 van Leid-
schendamse Golfvereniging Leeu-
wenbergh); 4. Joep Wachters (hcp 
12.5 van Golfclub Broekpolder) 34 
pnt; 5. Peter van Nouhuys (hcp 15.3 
van Noordwijkse Golfclub) 34 pnt; 
6. Robert Schrijver (hcp 14.0 van 
Rijswijkse Golfclub) 33 pnt; 7. Henk 
Lap (hcp 15.0 van Leidschendamse 
Golfvereniging Leeuwenbergh) 33 
pnt; 8. Sjaak van der Voort (hcp 14.7 
van Leidschendamse Golfvereni-
ging Leeuwenbergh) 33 pnt; 9. Dick 
Leeksma (hcp 8.9 van Leidschen-
damse Golfvereniging Leeuwen-
bergh) 32 pnt; 10. Jack Dambrink 
(hcp 19.9 van Koninklijke Haagsche 
G&CC) 32 pnt.

REGIO CENTRUM-MIDDEN 
gespeeld op Golfvereniging De 
Batouwe op 20 juli (organisatie 
regioconsul Bob Siemons en club-
consul Cees Jankulak). Uitslag: 1. 
Maarten Stratenus (hcp 19.4 van 
Golfclub Anderstein) 37 pnt; 2. Jan 
Kuiper (hcp 18.3 van Utrechtse 
Golfclub De Pan) 34 pnt; 3. Jan Staal 
(hcp19.1 van Golfclub Zeegersloot) 
33 pnt; 4. Dick Benjamins (hcp 10.4 
van Golfclub Almeerderhout) 32 
pnt; 5. Henk Schoonhoven (hcp 14.6 
van Golfclub Veldzijde) 32 pnt; 6. 
Hendrik Jan te Winkel (hcp 20.2 van 
Golfclub Almeerderhout) 32 pnt; 7. 
Andre Lemmers (hcp 25.7 van Golf-
vereniging De Batouwe) 30 pnt.

De foto was bijna te klein voor de win-
naars regio Noord-West.

Voldoening bij de winnaars op de 
Drentsche.

Een drankje na afloop smaakt best bij 
Centrum-West.

Op de Oosterhoutse moest hoog ge-
scoord worden om bij de winnaars te 
horen.

sen en clubconsul Jacques Bosch). 
Uitslag: 1. Kuuk van Essen (hcp 27.9 
van Golfclub Zeewolde); 2. Kees 
van Rinsum (hcp 14.7 van Golfver-
eniging Edda Huzid); 3. Marius van 
Osch (hcp 20.2 van Keppelse Golf-
club); 4. Paul Lankhout (hcp 20.9 
van Sallandsche Golfclub de Hoek); 
5. Herman Lagcher (hcp 24.3 van 
Golfclub De Koepel); 6. Peter Hof-
stede (hcp 23.3 Keppelse Golfclub); 
7. Ton Belt (hcp 12.6 van Golfclub 
De Breuninkhof); 8. Ruud Bruin 
(hcp 31.5 van Golfvereniging Edda 
Huzid).

REGIO NOORD-WEST gespeeld op 
Haarlemmermeersche Golfclub op 
11 juli 2006 (organisatie regiocon-
sul Karel Leefland en clubconsul 
Wim Dommisse). Uitslag: 1. Theo 
van Emmerik (hcp 22.6 van Golf-
club BurgGolf Purmer) 39 pnt; 2. 
Bertus van der Veek (hcp 29 van 
Haarlemmermeersche Golfclub) 39 
pnt; 3. Joop Verduyn (hcp 17.4 van 
Haarlemmermeersche Golfclub) 38 
pnt; 4. Remmert Komen (hcp 23.7 
van Westfriese Golfclub) 38 pnt; 
5. John Kiene (hcp 15.8 van Golf-
club BurgGolf Purmer) 37 pnt; 6. 
Wim Warmenhoven (hcp 18.7 van 
Heemskerkse Golfclub) 36 pnt; 7. 
Hein Otte (hcp 20.1 van Haarlem-
mermeerse Golfclub) 36 pnt; 8. 
Peter van Vliet (hcp 17.5 van Am-
sterdamse Golf Club) 36 pnt; 9. Jaap 
Kool (hcp 17.1 van Golfclub Spaarn-
woude) 35 pnt.

REGIO ZUID-OOST gespeeld op 
De Zuid Limburgse Golf & Coun-
try Club op 12 juli 2006 (organisa-
tie regioconsul Theo van Helvoort 
en clubconsul Johan Joustra; wed-
strijdleiders JanJaap van IJssel en 
Jan van Dijck). Uitslag: 1. Harry 
Dols (hcp 23.4 van G&C Hoenshuis) 
43 pnt; 2. Jack Hardy (hcp 20.4 van 
G&C Hoenshuis) 42 pnt; 3. Harry 
Raeven (hcp 24.8 van G&C Herken-
bosch) 42 pnt; 4. Ben Koolhaas (hcp 
15.3 van Eindhovensche Golf) 39 
pnt; 5. J. Luyben (hcp 13.5 van Hel-
mondse Golfclub Overbrug) 38 pnt; 
6. Wim te Nijenhuis (hcp 28.6 van 
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Steeds�meer�clubs�als�
’Vrinden�van�de�OGD’

Oud-wedstrijdleider Dick Leeksma 
(rechts) overhandigt na afloop van de 
Regiofinale CW aan Hans Blankhart, 
consul Broekpolder de oorkonde voor 
deze nieuwe OGD-vrind

Vele golfverenigingen in ons land 
hebben spontaan gereageerd op het 
verzoek van de OGD om in de toe-
komst hun baan tegen een redelijke 
greenfee of zelfs gratis ter beschik-
king te stellen voor regionale en lan-
delijke wedstrijden van de OGD. 

De OGD is deze actie gestart omdat 
de Stichting niet alleen afhankelijk 
kan zijn van de door de donateurs 
verstrekte bijdragen, maar ook van 
de medewerking van hun eigen 
golfclubs. Golfwedstrijden zijn na-
tuurlijk onontbeerlijk om de onder-
linge band tussen de Grootvaders 
te versterken. Het gaat daarbij niet 
alleen om de jaarlijkse Old Grand-

Dad wedstrijd bij de eigen club, 
maar ook om de 8 Regionale halve 

finales in juli, de Landelijke finale 
begin augustus en de jaarlijkse 
Consuldag eind maart. 
De OGD wordt de laatste jaren 
steeds meer geconfronteerd met 
fors stijgende greenfees voor de 
landelijke- en regionale evenemen-
ten. Hierdoor is in de OGD de in-
druk ontstaan dat het charitatieve 
aspect van deze OGD wedstrijden 
onvoldoende bij de golfverenigin-
gen bekend is. Dit is wrang omdat 
juist bij veel clubs het steunen van 
charitatieve doelen, door het be-
schikbaar stellen van de baan, hoog 
in het vaandel staat. 
Op de website van de OGD 
(www.oldgrand-dadclub.nl) is de 
complete lijst van ‘Vrinden van de 
OGD’ te vinden.

Wedstrijddata�
Regiofinales�
en�Landelijke�
Finale�2007
Regio�Zuid-Oost 
BurgGolf Genderstein
maandag 16 juli 2007

Regio�Noord-Oost 
BurgGolf St Nicolaasga
maandag 16 juli 2007

Regio�Centrum-Zuid 
BurgGolf Haverleij
maandag 16 juli 2007

Regio�Centrum-West 
BurgGolf Zoetermeer
maandag 9 juli 2007

Regio�Centrum-Midden 
BurgGolf Wijchen
maandag 2 juli 2007

Regio�Noord-West 
BurgGolf Purmerend
maandag 9 juli 2007

Regio�Zuid-West 
Golfclub Comstrijen
maandag 2 juli 2007

Regio�Centrum-Oost 
G&C ’t Sybrook
maandag 16 juli 2007

De Landelijke Finale 2007 vindt 
plaats op maandag 30 juli 2007 
bij BurgGolf Purmerend met 
een Gunshot om 12.00 uur.

Hoge�scores�tijdens�Landelijke�Finale�
De Landelijke Finale, die op 31 juli 
bij de Edese Golf Club op de wed-
strijdkalender van de OGD stond, 
werd net als de meeste regiofinales 
onder mooie zomerse omstandig-
heden gespeeld.

De zon scheen weer volop, maar 
de temperatuur kwam op deze dag 
niet boven de 24 graden. Tijdens het 
diner barste een geweldig onweer/
noodweer boven de baan los. Het 
betekende tevens het einde van de 
eerste hittegolf in 2006.

De Landelijke Finale kreeg een 
verrassende winnaar. Leo Nooten-
boom van GC Comstrijen (hcp 31.4) 
scoorde liefst 45 stablefordpunten 
op de toch altijd lastige baan naast 
het Sportcentrum Papendal. Met 
deze score bleef hij precies één punt 
voor op Ies de Snayer (hcp 34.5) van 
de Hooge Bergsche.

De Landelijke Finale 2006 leverde 
de volgende prijswinnaars op: 1. 
Leo Nootenboom (hcp 31.4 van 
Golfclub Comstrijen) 45 pnt; 2. Ies 
de Snayer (hcp 34.5 van Golfclub 
De Hooge Bergsche) 44 pnt; 3. Bert 
Groot (hcp 31.6 van Golfclub Zee-
gersloot) 43 pnt; 4. Bert Noorder-
wier (hcp 19.4 van Golfvereniging 
de Drentsche) 42 pnt; 5. Wout Lan-
ting (hcp 26.8 van de Oosterhoutse 
Golf Club) 41 pnt; 6. Johan Peters 
(hcp 41 van Golfclub Het Rijk van 
Nijmegen) 41 pnt; 7. J.P. Jansen (hcp 
34.7 van Golfclub  De Compagnie) 
41 pnt; 8. Tames Kokke (hcp 11.7 van 
Kennemer G&C) 40 pnt.

Alle prijswinnaars na afloop van de Landelijke Finale op de Edese

Sugar-Daddies�in��
het�zonnetje
Naast de aandacht voor en dank-
baarheid jegens onze grote spon-
sors en weldoeners elders in dit 
jaarbericht, is er nog een categorie 
supporters zonder wie de OGD niet 
zou kunnen draaien zoals U ge-
wend bent.

Het zijn onze Suikeroompjes; weldoe-
ners die steeds weer gul en begrijpend 
reageren als de OGD een beroep op 
hen doet. Het zijn in de eerste plaats 
de vele clubs waar we terechtkunnen 
voor de  finale of regiowedstrijden en 
de consuldag, vaak zonder kosten of 
voor een ‘vrinden prijs’.  

Het zijn ook clubs, zoals de Noord 
Nederlandse G&CC, de Noordwijkse 
GC en de Leidschendamse Golfver-
eniging Leewenbergh, die al jaren-
lang  greenfees voor twee personen 
schenken als prijzen voor de loterij 
tijdens het finale diner. Andere lo-
terijprijzen zijn twee greenfees voor 
De Kennemer Golf & Country Club 
en een diner voor twee personen 
aangeboden door clubcateraar Ferry 
van Houten. In Den Haag ontvangen 
we dinerbonnen van de eigenaars 
van trendy Restaurant Hathor en het 
zeer populaire Lof der Zotheid. Als 
prijs worden deze diners gecombi-
neerd met dubbele greenfees voor 
respectievelijk de Koninklijke Haag-
sche G &CC en de Rijswijkse GC. 
Het is geen wonder dat de populaire 
loterij, waarbij ook diverse golfprij-
zen te winnen zijn, afgelopen jaar € 
627.- opbracht voor OGD projecten.

Wat dacht U van Sugar Daddies als 
Grootvader Rolf Goedman in Den 

Haag waar alle OGD oorkondes (tot 
nu toe meer dan 100 stuks) zeer fraai 
tegen kostprijs worden ingelijst, en 
de oudste individuele weldoener 
Grootvader Toon Melis (79 jaar) uit 
Tilburg, die tijdens de finale al vele 
jaren een unieke putt-wedstrijd or-
ganiseert. De prijs van dat minitoer-
nooi is natuurlijk een originele Melis 
putter, waarvan er wereldwijd zo’n 
kleine 10.000 zijn verkocht!

Ook veel clubconsuls kunnen reke-
nen op steun van lokale weldoeners 
die prijzen beschikbaar stellen voor 
de clubwedstrijd. Het zijn er te veel 
om op te noemen.
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Stormachtige�Consuldag�brengt�
winst�bij�Wout�Lanting�
Ruim 80 clubconsuls binnen de 
OGD hebben op de schitterende 
holes van Golf & Countryclub De 
Kennemer de jaarlijkse consulwed-
strijd gespeeld.
Door de straffe wind (windkracht 
7 en zelfs af en toe iets meer) was 
het ongekend moeilijk om met een 
goede score in het clubhuis terug 
te keren. De consuls speelden vele 
holes die ook tijdens het KLM Open 
deel uitmaakten van de cours die de 
professionals moesten overwinnen.

Wout Lanting (links) werd winnaar 
van de Consulwedstrijd. Rechts voor-
malig OGD-wedstrijdcoördinator Dick 
Leeksma.

Ondanks de lastige weersom-
standigheden slaagden toch twee 
grootvaders erin om hun handicap 
en zelfs iets beter te spelen: Wout 
Lanting en Tames Kokke. De Jelle 
Tjaden wisseltrofee ging uiteinde-
lijk naar Wout Lanting.

De Consuldag 2006 leverde de vol-
gende uitslag op: 1. Wout Lanting 
(hcp 29.9, Oosterhoutse Golfclub) 
38 pnt; 2. Tames Kokke (hcp 11.2, 
secretaris OGD en lid Golf & Coun-

tryclub De Kennemer) 36; 3. Jaap 
Zuiderveld (hcp 9.6,Golfclub De 
Groene Ster) 35; 4. Wim Dommisse 
(hcp 18.1, Haarlemmermeersche 
Golfclub) 35; 5. Dick Leeksma (hcp 
8.9, wedstrijdcoördinator OGD en 
lid Golfvereniging Leeuwenbergh) 
35 punten.

Neary: Marlof Strumphler (erevoor-
zitter OGD); longest drive: Jaap Zui-
derveld (GC De Groene Ster).

SPONSOREN�BEDANKT!
Het jaar 2006 werd een bijzonder 
jaar voor de Stichting Old Grand-
Dad Club Nederland. Het bestuur 
had zich een drietal ambitieuze 
doelen gesteld:

1.  We wilden de 100e club verwel-
komen. (Dat lukte op de valreep 
van 2006)

2.  We wilden de 5.000e grootvader 
als contribuant registreren 

3.  We wilden de 1.000.000 euro 
schenken aan een goed doel

Deze mijlpalen werden feestelijk ge-
vierd op De Kennemer Golf & Coun-
try Club tijdens het KLM-Open.
De aan de feestelijke omlijsting 
verbonden kosten, die we dankzij 
keihard onderhandelen ruim bin-
nen het budget hebben weten te 
houden, werden gedragen door een 
aantal sponsoren die we hieronder 
presenteren.

Deze bank is bij u allen wel bekend. 
De OGD bankiert er al vele jaren. 
Bij bijzondere gelegenheden is de 
bank graag bereid de te overhandi-
gen cheque voor het goede doel te 
sponsoren. 
Meer informatie vindt u op:
www.abnamro.nl 

Sdu Identification is de eerste solu-
tion provider die ten behoeve van 
veilige verstrekking van nationale 
iDentiteitsdocumenten de gehele 
keten van aanvraag, datatransmis-
sie, productie en uitgifte elektro-
nisch geïntegreerd en beveiligd 

heeft. Door dit gesloten systeem 
ontstaat er een maximale waarborg 
dat individu en iDentiteit (I = ID) 
onlosmakelijk met elkaar verbon-
den blijven. De hieruit voortkomen-
de iDentiteitsdocumenten voldoen 
aan open standaards waardoor zij 
met elke applicatie kunnen werken 
die aan open standaards voldoet.

Meer informatie vindt u op:
www.sdu-identifaction.nl 

Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, 
actief vanaf 15 maart 1999 en doch-
ter van Sdu NV, is een multimediale 
uitgeverij die zich richt op het ont-
wikkelen, beheren en leveren van 
fiscale en financiële informatie. 
Zij richten zich op professionele 
afnemers als belastingadviseurs, 
(register)accountants, financiële 
planners, notarissen, administra-
teurs, controllers, pensioendeskun-
digen, al dan niet werkzaam in de 
(advies)praktijk, het bankwezen, 
het bedrijfsleven, bij de overheid of 
het (wetenschappelijk) onderwijs.  

Meer informatie vindt u op:
www.sffu.nl 

Vijf�sterren�wonen�zonder�zorgen?
Dat kan. Palisium speelt in op deze 
behoefte door middel van de pro-
fessionele organisatie die gericht is 
op vijfsterren service, comfort, vei-
ligheid en de zekerheid van directe 
beschikbare zorg. Door middel van 
Palisium Royal Service en Care Ser-
vice bent u bij Palisium verzekerd 

van woon- en leefcomfort tot in 
lengte van jaren, uitgangspunt is 
volledig vraag- en individueel ge-
richt. Comfortabel wonen zoals u 
dat wenst. Zo is er een Grand Café 
voor gezamenlijk gebruik en heeft 
u beschikking over hotelkamers als 
gastenverblijf.
Op dit moment zijn er twee projec-
ten reeds in de verkoop: Nunspeet 
en Beilen. De projecten: Voort-
huizen, Nijverdal, Bloemendaal, 
Eindhoven en Frederiksoord zijn in 
voorbereiding.

Surf naar www.palisium.nl en ont-
dek wat Palisium voor u kan bete-
kenen.

Partners’�in�sponsoring
Atlantic Realty initieert en beheert 
vastgoedprojecten in Noord-Ameri-
ka voor Nederlandse particuliere en 
zakelijke investeerders. Vastgoed-
projecten met een heldere investe-
ringsstructuur, een overzichtelijke 
investeringshorizon en beheersbare 
risico’s. Daarmee zijn wij al jaren-
lang partner van velen. Partner in 
sponsoring was Atlantic Realty 
echter nog niet regelmatig. Hoewel 
het bedrijf (nog) geen enkele groot-
vader telt, zijn de doelstellingen van 
de Old Grand – Dad Club herken-
baar en aansprekend. Directe steun 
verlenen aan kinderen, wiens hori-
zon vaak niet zo rooskleurig is en 
leven al van jongs af door risico’s en 
afhankelijkheid wordt gekenmerkt. 
Tezamen met de liefde voor het 
golfspel van een groot aantal me-
dewerkers, maakte dit de keuze om 
de evenementen van de Old Grand-
Dad tijdens de KLM Open te spon-

soren, simpel. Een goed initiatief!

Meer informatie vindt u op:
www.atlanticrealty.Nl 

Buitengewoon�SPARTA!
Natuurlijk. U kent Sparta. Dat is het 
rijwielmerk met een grote geschie-
denis. Sinds 1917. Bij Sparta hebben 
we altijd zin in iets nieuws. Nee, we 
vinden de fiets niet opnieuw uit. Wél 
maken we hem steeds beter, fiets na 
fiets. Met verrassende ideeën en ge-
raffineerde oplossingen voor bijzon-
dere situaties. Resultaat; Sparta is 
sinds jaar en dag hét adres voor fiet-
sen die bijzondere wensen vervul-
len. SPARTA is ‘more than a bike’. 
Niemand rijdt zijn hele leven op 
hetzelfde rijwiel. Daarvoor is fietsen 
te leuk en het leven te afwisselend. 
Dus voelen we bij SPARTA haarfijn 
aan wanneer je voor welke omstan-
digheid welke fiets moet hebben. 
Als we precies weten aan welke fiet-
sen werkelijk behoefte bestaat, dan 
bouwen we die. Speciale rijwielen 
voor mama’s en papa’s, voor stads-
tochtjes of transportritten, voor 
vrijetijdstoertjes of lange reizen, 
met extra comfort of in design voor 
individualisten. Trouwens: Sparta 
is de nummer één in Europa als het 
gaat om E-bikes. Daarom heeft ook 
niemand anders dan Sparta de ul-
tieme E-bike uitgevonden: de Sparta 
ION. In 2004 werd dit revolutionaire 
rijwiel met onzichtbare traponder-
steuning, Fiets van het Jaar.

Meer informatie vindt u op:
www.sparta.nl



BALANS�PER�31�DECEMBER�2006
(In�hele�€)
� � 2005� 2006
ACTIVA
Kas 156 233
ABN-AMRO bank 4.631 8.904
Postbank 13.566 3.366
Spaarrekening ABN-AMRO bank 52.557 126.025
Kapitaalrekening Postbank 45.000 45.937

Nog�te�ontvangen�donaties
Vooruit betaalde kosten 305 185

Voorraad OGD Whiskey 34 744
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s 1.813 1.926
Voorraad prijzen 830 400
 –––––––––           –––––––––
Totaal� 118.892� 187.720

PASSIVA
Kapitaal bij oprichting 908 908
Reserve t/m vorig boekjaar 28.949 34.539
Reserve Vrienden voor het leven 2.400 2.550
Toevoeging over boekjaar 5.590 99.628
 –––––––––           –––––––––
Kapitaal�totaal� 37.847� 137.625

Nog te betalen schenkingen 81.000 46.360
Vooruit ontvangen bijdragen 45 150
Nog te betalen kosten 0 3.585
 –––––––––           –––––––––
Totalen� 118.892� 187.720

REKENING�VAN�BATEN�EN�LASTEN
(In�hele�€)
� � 2005� 2006
BATEN
Bijdragen grootvaders 99.487 112.773
Donatie voor het leven 1.000 500
Opbrengst loterij 446 627
Renten van tegoeden 2.447 2.410
Overige opbrengsten en bijzondere giften 4.415 96.895
 –––––––––           –––––––––
Totaal� 107.795� 213.205

LASTEN
Administratie + vergaderkosten 1.124 1.763
Wedstrijdkosten 7.670 7.626
Consuldag 762 366
Finale + diner 1.186 279
Actie ‘OGD-Vrinden’/ 100-5.000-1miljoen 512 6.463
Jaarbulletin + Posters 2.481 2.861
Betalingsverkeerkosten 3.487 4.589
Diverse kosten 295 258
 –––––––––           –––––––––
Totaal 17.517 24.205
 –––––––––           –––––––––
Saldo�beschikbaar�voor�schenkingen� 90.278� 189.000
Terug van schenkingen 2002 t/m 2005 3.750 45.000
Schenkingen 2006 87.788 134.222
 –––––––––           –––––––––
Saldo� ��6.240� 99.778

Bestemmingen�van�saldo:
Naar reserve “Vrienden voor het leven” 1.000 500
Uit reserve “Vrienden voor het leven”  - 350  - 350
Naar reserve 5.590 99.628
 –––––––––           –––––––––
Totaal� ��6.240� 99.778
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Jaarverslag�2006�Stichting�OLD�GRAND-DAD�CLUB�Nederland

BIJDRAGEN� VAN� GROOTVA-
DERS
In 2006 werden 4880 bijdragen ont-
vangen; in totaal bijna € 113.000, -. 
Een toename van 12,5 % ten opzich-
te van 2005. De gemiddelde bijdra-
ge steeg met 2,5% tot € 23,08 (was 
€ 22,54 in 2005).
Bovendien werd 1 Grootvader 
“Vriend voor het leven”, zodat dat 
aantal nu op 8 Grootvaders staat. 
“Vriend voor het leven” word je 
door een eenmalige storting van 
€ 500,-. Deze bedragen worden ge-
stort in een reservefonds waaruit 
elk jaar € 50,- per vriend wordt toe-
gevoegd aan de normale bijdrages.

Na schoning van het donateursbe-
stand door opzegging, overlijden 
en dergelijke en toevoeging van 
nieuwe donateurs blijven over:
*  4970 contribuanten uit 100 golf-

clubs per 31.12.2006, vergeleken 
met

*  4430 contribuanten uit  94 golf-
clubs per 31.12.2005, en

*  4219 contribuanten uit  92 golf-
clubs per 31.12.2004

Een winst van 533 Grootvaders te-
gen 211 in 2005 en 274 in 2004.

In 2006 zijn 5 clubs opgenomen in 
het clubregister te weten: 
Golfclub ’t Zelle (19 Grootvaders), 
Golfclub De Compagnie (46), Nieu-
wegeinse Golfclub(31), Golfclub 
Flevoland (37) en Golfclub Mar-
tensplek (25)
In totaal zijn nu 100 golfclubs aan-
gesloten bij de Stichting.

GIFTEN� VOOR� ONZE� STICH-
TING
Van de hierna genoemde clubs ont-
vingen wij de opbrengst van hun 
lokale of speciale wedstrijd, in to-
taal € 3.555.-: Golf & Countryclub 
Crossmoor, Goyer Golf & Country 
Club, Domburgse Golf Club, Golfver-
eniging Edda Huzid, Golfclub Ha-
velte, Golfclub Holthuizen, Keppelse 
Golfclub, Golfclub Midden- Brabant, 
Golfclub Rijk van Nunspeet, Golf 
Club Prise d’ Eau, Westfriese Golf-
club, Golfclub Zeegersloot, Golfclub 
Zeewolde, GC BurgGolf Zoetermeer, 
De Zuid-Limburgse Golf & Country 

Club. Golfclub De Breuninkhof, 
Golfclub LandgoedNieuwkerk, Golf 
& Country Club Capelle a/d IJssel 
en Golfclub Oude Maas. Vanuit de 
diverse regiowedstrijden, waarvan 
de kosten onder het kopje wedstrijd-
kosten zijn opgenomen, ontvingen 
we een bedrag van € 2.114,-- retour.

Er werden een viertal grote (ano-
nieme) giften ontvangen van res-
pectievelijk € 10.000,-, € 21.226,27, 
€ 25.000,- en € 25.000,-.

Voor de kosten verbonden aan het 
evenement “100-5.000-1 miljoen” 
tijdens het KLM-Open werden 
sponsoren gevonden tot een totaal 
van € 10.000,- en daarmee werden 
de kosten gedekt.

Al deze gevers bedanken wij harte-
lijk voor hun bijdrages.

SCHENKINGEN� DOOR� ONZE�
STICHTING
In 2006 zijn schenkingen verstrekt aan 
45 instellingen en organisaties voor 
een totaalbedrag van € 134.222,-.

Van de in 2002 tot en met 2005 toege-
zegde bedragen werd € 45.000,- niet 
uitgekeerd. Het betreft het project 
van de SSGG, golfscooters voor in-
valide jeugdige golfers. Dit project 
bleek niet te realiseren.
Het totaalbedrag aan giften/schen-
kingen, sinds de oprichting van 
de Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland kwam hierdoor op 
€ 911.736,- + 134.222,- – 45.000,-.ofte-
wel een totaal van € 1.000.958,-.

Van de toegezegde schenkingen is 
per 31 december 2006 nog een bedrag 
te betalen ad € 46.360,- aan projecten 
waarvoor het betalingsverzoek nog 
niet is binnengekomen.

KAPITAAL�en�KOSTEN�VAN�DE�
STICHTING
Het kapitaal van de stichting be-
draagt per 31 december € 137.975.-.
Dit bedrag is meer dan voldoende 
om de kosten van de Stichting ge-
durende meerdere jaren te dekken. 

Voorthuizen, 31 december 2006,
Gerrit Horlings, Penningmeester
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� � Bedrag�in�€� Consul

  1 Zwolse Roeivereniging, speciale C2 boot voor boord als scullroeiers. 8.300
  2 Black Scorpions, Valkenburg L. electrische sportrolstoel voor rolstoelhockey 5.000
  3 Zonnehuis Veldheim Stenia, herinrichting speelplaats Stenia 2.600
  4 School ZML Midden Brabant, schommel voor speelplaats 2.500
  5 Hamaland school ZML, Lichtevoorde, herinrichting speelplaats 3.750
  6 Nebas, afd watersport, tillift voor schepen 6.500
  7 Ned. Golfvereniging Gehandicapten NGG Disabled Open 2006 2.500 
  8 OZC Amstelduin, Driehuis, Sportieve inrichting multifunctie speelkooi 3.000 R. Wurpel oud RC NW
  9 Ossewa scoutinggroep, Beesterzwaag, Aanschaf nieuwe matrassen 2.000 S.Schokker, Spaarnwoude 
10 St. HandiCap, G. paardrijden, speciaal kinderzadel 1.000 T. Geurts, Efteling
11 Nebas tbv rolstoelcompetitie, kunststof E(electr rolstoel) hockeyveld 3.000
12 Dagcentrum Symphonie,Oud Beijerland, aanleg speeltuin 3.000 B. Pot, Oude Maas
13 St. Paardrijden Gehandicapten Kennemerland, aanpassing tilliften 1.500 J. Joustra, Zd Limburgse
14 St. Van Zessen Klaar, Den Bosch, inrichting aangepast huis 2.000 J. Remmen, RC CZ
15 St. Dupla huifbedrijden, Lutjewinkel, bijdrage nieuwe manege 3.500 G. Fit, Westfriese 
16 Special Olympics Youth Games Rome,bijdrage sportkleding sporter  300
17 Special Olympics Nederland Evenement 2006 ,Veendam, bijdrage   2.500  T. Geurts, Efteling
18 St Brabants Rolstoeltennis, Valkenswaard, ondersteuning tournooi 2.500 Th. v. Helvoort RCZO
19 Zorgboerderij Asselterhof, Asselt, hulpmiddelen manege 2.173 L. Kleinkorte, Herkenbosch
20 St. Paardrijden Gehandicapten, Oost Achterhoek, til/zwenklift 3.000 J. de Vries, Winterswijk
21 De Schakel huis gehandicapte kinderen, Huis ter Heide, nieuwe schommel 1.341 B. Crum, Olympus
22 St. Rolstoelhockey, Utrecht, bijdrage electrische sportrolstoel 5.000
23 Kinderdagcentrum Lotusbloem, Aalsmeer, bakfiets en driewielers 3.800 H. Lengkeek, Veldzijde
24 Wheelchair Tennis Masters, Amstrdam, clinic jonge gehandicapten 2.500
25 Lid Olympische jeugd zwemploeg Paralympics, ondersteuning 2.000 Th.v. Emmerik, Purmerend
26 St.Basissport Limburg, Sittard, 2 tafeltennistafels  1.560
27 St. Rolstoelhockey Kennemerland, Haarlem, hockeyveldboarding, sticks 3.300 K. Leeflang, RC NW
28 Gehandicapten Sportver. Amersfoort, veldboarding en 2 tafeltennistafels 4.500
29 St. Nat. Centrum Paardrijden Gehandicapten Arnhem, adoptie van paard 2.750 J. Aukema, Edense
30 Zorgboerderij Wilhelminahoeve, Barneveld, speel-tuinhuis 3.000 R. Rijsman, Edda Huzid
31 Special Olympics Youth Games, Rome, sponsering deelnemers 2.000 H. Harmsen, RC CO
32 ZML school, Veendam, aanschaf en plaatsing klimkooi  4.200 S. Scholten, Semslanden
33 St Humanitas, Hogezand-Sappemeer, steun Kindervakantiekampen 2007 1.500 E. Kremer, Veendam
34 St. Sam, (Down syndr) Dolfijn therapie, Harderwijk, speelhuis-materiaal  10.000 B. Crum, Olympus
35 St. Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn, Open dag, 25 jaar  750
36 Mytyl-Tyltylschool, Amsterdam, 20 aangepaste stoelen (Tripp-trapp) 3.000 R. van Zelst, Heemskerkse
37 Zwemclub Zonnekids, Hoog Keppel, bijdrage bewegingsprogramma’s 2.000 W. Koops, Keppelse
38 St. Gehandicapten Judo, Heemskerk, sponsoring tournooi 2007 2.500
39 St. Rolstoelbasketbal Achilles Flames, Nuenen, bijdrage tournooi 2007  1.350
40 Kinderdagcentrum Omega, Amsterdam, electronische bewegingstrainer 3.838 B. Crum, Olympus
41 St. On Wheels, Maassluis, steun loterij voor nieuwe camper 500
42 Duchenne Parent Project, benefiet concert, entree en vervoer rolstoelteam 250
43 Watersporteiland Robinson Crusoe, kanopeddelsteunen 2.400
44 Watersporteiland Robinson Crusoe, aangepaste jeugd zeilboot 7.000
45 Watersporteiland Robinson Crusoe, nieuwe kinderzwemvesten 2.560
   –––––––
Totaal�toegezegd�ten�laste�van�2006� �134.222

Door�OGD�gesteunde�projecten�2006

Dolfijnen�helpen�kinderen�bij
therapie�Syndroom�van�Down
Stichting SAM in Amstelveen is 
een ideële organisatie welke zich 
ten doel stelt een professionele the-
rapie te bieden aan kinderen met 
Syndroom van Down en kinderen 
met autistische stoornissen. De the-
rapie wordt uitgevoerd door middel 
van interactie met dolfijnen in the-
rapiecentra in het Dolfinarium in 
Harderwijk en het CDTC (Curacao 

Dolphin Therapy Center) op Cura-
cao.

De Stichting, die in 1996 werd op-
gericht door ouders van kinderen 
met syndroom van Down, richtte 
een verzoek aan de OGD voor een 
bijdrage van een houten huisje 5x4 
meter op het terrein,, voor sport- en 
spelmateriaal en aangepast spelma-

teriaal. De kosten van het Dolfinari-
um, therapeuten etc (voor een totaal 
bedrag van € 400.000 per jaar) zijn al 
door diverse sponsors gedekt. 

Voor het huisje en het extra sport- 
en spelmateriaal werd nog naar een 
extra financiele hulpbron gezicht. 
De OGD schonk de € 10.000.- die 
voor het totale project noodzakelijk 

waren. Hierdoor wordt het moge-
lijk dat deze gehandicapte kinderen 
kunnen spelen en interacteren met 
dolfijnen. Dit gebeurt, in samenwer-
king  met het Dolfinarium in Har-
derwijk, viermaal per week. Per jaar 
nemen ongeveer 100 kinderen aan 
deze therapie deel die wederzijdse 
beinvloeding als uitgangspunt 
heeft.
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Eén van de deelnemers aan de vakantieweek op de zeilklipper Lutgerdina heeft het 
stuurwiel geconcentreerd vast.

Materiaal�en�vakantie�op�het�water�met�hulp�OGD
NebasNsg is een sportorganisatie 
voor mensen met een beperking. 
Vele facetten uit de sportwereld 
zijn onder deze koepel te vinden. 
Zo ook een speciale afdeling wa-
tersportaccommodaties. Al 30 jaar 
worden actieve uitdagende water-
sportvakanties en -activiteiten ge-
organiseerd voor mensen met een 
handicap. 
NebasNsg heeft als uitgangspunt 
dat (water)sport bijdraagt aan het 
welzijn van de mens en iedereen 
de kans moet krijgen om actief, dan 
wel recreatief deel te nemen aan 
watersport en dat alles voor een 
aanvaardbare prijs.
De plekken waar mensen met 
een handicap eenvoudig te water 
kunnen gaan, zijn dun gezaaid in 
Nederland. NebasNsg biedt deze 

mogelijkheden wel, o.a. op het wa-
tersporteiland Robinson Crusoe in 
de Loosdrechtse Plassen. Ook op de 
zeilklipper Lutgerdina en de nieu-
we catamaran de Beatrix is alles 
aanwezig wat een watersportlief-
hebber met een handicap begeert. 
Zij kunnen roeien, zeilen, surfen en 
zelfs waterskien.
Voor verschillende materialen die 
bij de watersportaccommodaties 
gebruikt worden, schonk de OGD 
een totaal bedrag van € 11.960.-. 
Hierdoor kunnen b.v. 4 één-armige 
peddelsteunen, 2 aangepaste jeugd-
zeilboten en zwemvesten in kleine 
maten en kinderzwemvesten aan-
geschaft worden. Ook een vakantie-
week op de zeilklipper Lutgerdina 
behoorde ineens tot de mogelijkhe-
den. 

Nieuwe�lift�voor�gehandicapte�ruiters

Van links naar rechts: Marcel Duvignneau BPF, voorzitter Koen Tenkink, ruiter Rob Aarnink, consul Jan de Vries en pen-
ningmeester Rien Klein.

Op 16 Juli 2006, een van heetste da-
gen van het jaar, was het voor de 
Stichting Paardrijden Gehandicap-
ten Oost Achterhoek in de manege ‘t 
Marhulzen in Groenlo niet heet ge-
noeg om een bedrag van € 6500.- in 
ontvangst te nemen. Dit bedrag was 
bestemd voor een nieuwe moderne 
lift om gehandicapte ruiters op het 
paard te tillen. Bestuursleden, vrij-
willigers en ruiters waren in grote 
getale aanwezig.

Consul Jan de Vries van de Golf 
& Countryclub Winterswijk 
mocht mede namens de OGD 
(gift € 3.000.-) en het Prinses Beatrix 
Fonds uit Winterswijk (gift € 3.500.-
) de totale cheque van € 6.500.- aan 
het bestuur van de Stichting Paard-
rijden Gehandicapten Oost Achter-
hoek overhandigen. De cheques, zei 
voorzitter Koen Tenkink, worden 
ingelijst. Voor de ruiters was het 
een dag om nooit te vergeten, zei de 
voorzitter.

Iedere�OGD-er�kan�
project�aanmelden
In Nederland houden vele organi-
saties zich bezig met sport en spel 
voor jeugdige gehandicapten. De 
OGD kan mogelijk een helpende 
hand bieden, wanneer enige fi-
nanciële steun nodig is.
OGD contribuanten die op de 

hoogte zijn van activiteiten in 
deze sportsector en waarvan reali-
sering van bepaalde plannen door 
gebrek aan geld niet gemakkelijk 
is, kunnen dit via hun clubconsul 
kenbaar maken. Daarna zal ver-
dere actie ondernomen worden.

Cheque�van�Zuid-Oost
Op het prachtige complex van de 
50-jarige De Zuid Limburgse Golf 
& Country Club ontving OGD-
voorzitter Robert Schrijver uit handen 
van clubconsul Johan Joustra (links) 
na afloop van de regiowedstrijd 
Zuid-Oost een mooie cheque. Het 
voor prijzen beschikbare geld werd 
n.l. aangevuld met bijdragen van een 
sponsor en het bestuur van de Zuid 
Limburgse. Dat resulteerde in een 

cheque van € 500.- voor de OGD ter 
versterking van het projectenbudget. 
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Zorgboerderij Asselterhof in  
 Swalmen (Limburg) heeft als neven-
aktiviteit het begeleiden van ver-
standelijk gehandicapte jongeren. Per 
week nemen aan de groepsactiviteiten 
in de manege gemiddeld zo’n 40 
jeugdige gebruikers deel.

Deze instelling heeft een bijzonder 
goede naam en is een voorbeeld op 
het gebied van kwaliteit van zorg 
voor verstandelijk gehandicapte 
jongeren. De manege wordt 
danook vrijwel alleen gebruikt 
voor activiteiten ten behoeve van 

Nieuwe�hindernisbalken�en�standaards�
voor�Zorgboerderij�Asselterhof

Enthousiast werd de OGD-gift begroet

verstandelijk gehandicapten en 
autistische jongeren.
Zorgboerderij Asselterhof zat 
dringend verlegen om vervanging 
van de huidige hindernisbalken en 
standaards door kunststofbalken 
en standaards. Het benodigd 
vervangend materiaal bracht een 
kostenpost van € 2.173.- met zich 
mee. Asselterhof kon dit bedrag niet 
opbrengen. Na positief advies van 
consul Louis Kleine korte betaalt de 
OGD het bedrag.

Bedankbriefje�van�Marlou�van�Rhijn
Mijn naam is Marlou van Rhijn. Ik 
ben 14 jaar en zit in de 4e klas van 
de HAVO. 
Ik ben geboren met een lichame-
lijke handicap aan mijn beide benen 
en zwem sinds een aantal jaar met 
zeer veel plezier 4 keer per week 
bij de Nebasgroep van Oceanus in 
Aalsmeer. Dat betekent voor mij 
persoonlijk, heel veel uren in de 
auto heen en weer reizen, want ik 
woon in Monnickendam.  
De laatste 2 jaar train ik bij Lenie van 
de Meer en dat gaat fantastisch. Ik 

ben meervoudig Nederlands Kam-
pioen geworden en heb zelfs een 
Nederlands record voor de 50 meter 
schoolslag op mijn naam staan. 

Sinds februari dit jaar ben ik offici-
eel lid van het Nederlands paralym-
pisch zwemteam. Ik heb mijn eerste 
buitenlandse toernooi gezwommen 
in Denemarken. Daar heb ik 2 keer 
goud behaald en al mijn persoon-
lijke tijden sterk verbetert.

Sinds kort train ik naast Aalsmeer 

ook nog in Volendam en Purmerend. 
Dit omdat ik mag uitkomen voor 
Nederland op de Wereldkampioen-
schappen in Zuid Afrika. Maar mijn 
hoofddoel is de paralympics van 
China. Daar doe ik ontzettend hard 
mijn best voor en de mensen die het 
kunnen weten, zeggen dat het me 
gaat lukken!!! 

Omdat het zwemmen nogal wat 
kosten met zich meebrengt, vooral 
het vervoer naar en de verschil-
lende zwembaden zijn we op zoek 

gegaan naar sponsors. Via mijn opa 
Wim Miedema hoorde ik van de Old 
Grand Dad Club. Van de OGD heb 
ik een ruime tegemoetkoming in de 
vervoerskosten gekregen (€ 2.000.-).

Ik ben daar ontzettend blij mee. Het 
betekent dat ik nu zonder proble-
men mijn trainingsschema van 20 
uur zwemmen per week kan waar-
maken. Ik wil de Old Grand Dads 
danook heel erg bedanken en beloof 
dat ik heel erg mijn best zal blijven 
doen.

Kunststof�boarding�voor�rolstoelhockeyveld
Circa 160 leden telt de Gehandicapten Sport 
Vereniging Amersfoort & Omstreken. Onder 
de paraplu van de GSVA kunnen gehandicap-
ten b.v. badminton, rolstoelhockey, rolstoelbas-
ketbal, tafeltennis en zwemmen  beoefenen. De 
vereniging werkt met een jaarlijks budget van 
ongeveer € 50.000.-.

De Old Grand-Dad Club werd om een bijdrage 
gevraagd voor de aanschaf van tafeltennistafels 
(€ 1.000.-) en een kunststof boarding voor het 
rolstoelhockeyveld (€ 3.500.-).

Het totale bedrag van € 4.500.- werd geschon-
ken en dat leidde tot de volgende bedankbrief 
van GSVA-penningmeester F. van de Broek: 
“Onze afdeling Rolstoelhockey is bijzonder blij 
met de kunststof boarding die mogelijk is ge-
maakt door uw Stichting. Door de handzame 
elementen, waaruit het is opgebouwd, kunnen 
enkele vrijwilligers in luttele minuten een hoc-
keyveld opbouwen en afbreken. Samen met de 
materiaalkar, die is bijgeleverd, is het nu ook 
veel makkelijker om het veld mee te nemen 
naar toernooien elders in het land”. Dankzij de kunststofboarding kan nu in het hele land rolstoelhockey gespeeld worden


