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S T I C H T I N G

N E D E R L A N D

Er zijn veel redenen waarom 
de OGD een bijzondere club is. 
Om te beginnen heeft de club 
de stichtingsvorm en bestaat het 
gezelschap uitsluitend uit groot-
vaders. Wij hebben geen eigen 
golfbaan, maar we zijn wel een 
exclusieve club. Je moet namelijk 
grootvader zijn om mee te kun-
nen doen en op het verkrijgen 
van het grootvaderschap kan 
men slechts in zeer beperkte 
mate invloed uitoefenen.

Het meest opvallende is onge-
twijfeld dat naast de doelstelling 
om gezellig onderling te golfen, 
de Old Grand-Dad Club zich 
vanaf de oprichting in 1974 ook 
tot doel heeft gesteld financiële 
steun te verlenen aan instellin-
gen die zich inzetten voor ge-
handicapte kinderen op fysiek, 
psychisch en sociaal gebied. De 
OGD wordt daarom door de Be-
lastingdienst beschouwd als een 
“algemeen nut beogende instel-

Wij zijn een bijzonder club: de OGD Methode
ling” (ANBI). De ANBI status is 
een erkenning van onze chari-
tatieve activiteiten en dat is voor 
een golfclub iets bijzonders. 

Waarom vraag ik hiervoor Uw 
aandacht? Omdat wij Uw hulp 
nodig hebben voor twee be-
langrijke zaken. Ten eerste het 
gegeven dat de OGD jaarlijks 
golfbanen nodig heeft voor de 
Regio wedstrijden, de Landelijke 
Finale en de Consuldag. Deze 
evenementen zijn het zout in de 
pap van ons golfseizoen. Maar 
wij zijn daarvoor afhankelijk van 
begrip, gulheid en gastvrijheid 
van clubs die ons gratis of tegen 
minimale vergoeding, gebruik 
laten maken van hun golfbanen. 

Gelukkig hebben we meer dan 60 
officiële “vrinden”, dat zijn golf-
clubs die verklaard of bewezen 
hebben de OGD te steunen door 
hun baan eens per  5 á10 jaar “om 
niet” of tegen een vriendenprijs 

beschikbaar te stellen. Dat bete-
kent helaas ook dat er nog zo’n 40 
clubs zijn waar de OGD actief is 
zonder dat de homeclub of eige-
naar “Vriend van de OGD” is!

Het is daarom zeer belangrijk 
dat de besturen en/of de baanei-
genaren van deze clubs weten 
wat de OGD doet en inzien dat 
de charitatieve fondsen van de 
Old Grand-Dad Club voor meer 
dan 80% afkomstig zijn van de 
contributies van de ruim 5500 
grootvaders. Die hoge opbrengst 
is mogelijk omdat we de eigen 
kosten zeer laag houden en bij 
de gratie van de clubs die ons 
in staat stellen attractieve wed-
strijd programma’s op te stellen 
waardoor de OGD grootvaders 
enthousiast zijn en blijven. 

De tweede reden voor Uw hulp 
betreft het aanbrengen van (mo-
gelijke) steunprojecten bij Uw 
clubconsul. Dit jaar is meer dan 

75% van de projectaanvragen 
ontvangen via de club- en regio 
consuls. Dat is een ongekend 
hoog percentage waar de betrok-
ken OGD grootvaders trots op 
mogen zijn. De OGD wil name-
lijk projecten steunen die “dicht 
bij huis” zijn. 

Dit is het verhaal van de OGD 
methode en ik hoop dat U het 
verder vertelt en uitdraagt bij 
Uw club, aan alle bestuursleden 
en iedereen in de golfwereld die 
het maar horen wil: 

“De Old Grand-Dad Club is een 
golfclub en ANBI organisatie 
in één, die zo’n 80% van de ont-
vangen contributie van meer dan 
5500 grootvaders aanwendt voor 
sport-, spel- en bewegingsprojec-
ten voor gehandicapte kinderen.

Help ons Helpen!” 

Robert Schrijver, voorzitter

Bestuur zoekt nieuwe redacteur/webmaster

Tinker-paarden op golfbaan

Het komt niet vaak voor dat een groot aantal Grootvaders geconfronteerd wordt met de gift die de OGD heeft geschonken. Op Golfbaan Grevelingenhout werden 
de OGD-ers geflankeerd door twee Tinker-paarden (lees meer in dit Jaarbericht)

Na ruim 12 jaar heeft grootvader 
Jack Arentsen, onze  voortreffelijke 
eindredacteur Jaarbericht en web-
master van de OGD-site,  te ken-
nen gegeven dat hij zijn functie ter 
beschikking stelt.

Het bestuur is daarom op zoek 
naar een grootvader, bij voorkeur 

met ervaring op deze gebieden, 
die belangstelling heeft voor deze 
functie. 
 
De redacteur Jaarbericht verzorgt 
jaarlijks de kopij en productie 
van het Jaarbericht; hij beheert de 
OGD Website en houdt deze ac-
tueel en attractief. Hij ontvangt 

van Bestuursleden, Regioconculs 
en Clubconsuls tekstbijdragen, 
informatie en zo mogelijk foto’s.  
Hij overlegt met de uitgever van 
het Jaarbericht en het bureau dat 
de website technisch beheert. 

OGD grootvaders die belang-
stelling hebben voor deze mooie 

functie, worden verzocht con-
tact op te nemen met voor- 
zitter Robert Schrijver,  
telefoon 070 – 324 50 04;  
e-mail: rb.schrijver@tiscali.nl 
of met secretaris Carlo Schuengel, 
telefoon 0186 – 603491; e-mail:  
secretariaatogd@planet.nl
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REGIO CENTRUM-OOST ge-
speeld op de Sallandsche Golf-
club “De Hoek”. Winnaar werd 
Henk Jacobs van de Sallandsche 
met 36 stablefordpunten en goede 
tweede werd Joop Kockman van 
Het Rijk van Sybrook, ook met 36 
punten.

Beste Golfer: Ton Bolt van Golf-
club De Breuninkhof. 

REGIO CENTRUM-WEST  ge-
speeld op Wassenaarse GC Ro-
zenstein. De uitslag was: 1. Rob 
van Oel ( Leeuwenbergh, hcp 
19.6) 42 pnt; 2. Philip Dankloff  
(Kagerzoom, hcp 34.5) 41 pnt; 3. 
Patrick Gowdy (Zeegersloot, hcp 
26.6) 40 pnt; 4. Peter Hogendoorn 
(Zoetermeer, hcp 22.5) 40 pnt; 5. 
Elie Dutilh  (Broekpolder, 
hcp 14.2) 39 pnt; 6. Jan van Brakel 
(Leeuwenbergh, hcp 16.7) 39 pnt; 
7. Gerard van der Voort (Leeu-
wenbergh, hcp 10.5) 38 pnt.

Beste Golfer: Harold Scholtz (Ro-
zenstein, hcp 5.5)  35 pnt

Harold Scholtz en Rob van Oel ont-
vangen van regioconsul Ton Muller 
hun prijzen

REGIO NOORD-OOST gespeeld 
op de Noord-Nederlandse Golf en 
Country Club. De uitslag was: 1 
Hans de Kok (Flevoland) 40 pnt; 2 
Martin Weeda (De Drentsche As-
sen) 40 pnt; 3 Frigyes Koopmans 
(Groene Ster)  40 pnt; 4 Gerard 
Broekman (Hooge Graven) 37 pnt; 
5 Johan Terpstra (Havelte) 37 pnt; 
6 Ben Dolman (Lauswolt)  37 pnt. 
Beste Golfer: Henk Schoonhoven 
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De 8 regio-finales in 2008 leverden 
de volgende resultaten op:

REGIO CENTRUM-MIDDEN 
gespeeld bij Golfclub Zeewolde. 
De uitslag was: 1. J. Hubert ( Hoge 
Kleij, hcp. 21.9) 38 pnt; 2. F. van 
Nieuwpoort (De Batouwe, 
hcp. 21.5) 38 pnt; 3. L. Brusse (Al-
meerderhout, hcp. 19.9) 37 ptn; 4. 
C. Beek (Olympus, hcp 13.2) 36 
pnt; 5. H. Poelgeest (Almeerder-
hout, hcp 11.1) 36 pnt; 6. M. Stra-
tenus (bestuur OGD,  hcp. 18.8) 36 
pnt; 7. Cees Verkerk (GC Zeewol-
de, hcp. 16.8) 35 pnt; 8. P.Poppenk 
(De Batouwe, hcp 12.3) 35 pnt; 9. 
K.E.H. ter Borg (Zeewolde, hcp. 
11.5) 35 pnt; 10. W.M. Zuiddam 
(Zeewolde, hcp. 16.9) 33 pnt; 11. A. 
Parsons (Zeewolde, hcp 23.0) 33 
pnt. 

Beste Golfer: H. Poelgeest van 
Almeerderhout (hcp 11.1). Groot-
vader Poelgeest speelde een be-
tere tweede negen dan OGD-er 
Ter Borg van Zeewolde die vanaf 
handicap 11.5 met een gelijk aan-
tal punten binnen kwam.   

Resultaten Regio-finales
(De Hattemse Golf en Country 
Club) met 24 punten.
 
REGIO ZUID-OOST gespeeld op 
Golfclub Bleijenbeek. De uitslag 
was: 1. Henny Smeets (Bleijen-
beek) 38 pnt: 2. A. Peeters (Hoens-
huis) 36 pnt ; 3. Servé Retera 
(Brunssumerheide) 35 pnt; 4. Joep 
Mackelenbergh (De Peelse Golf)  
34 pnt; 5. Theo Pijpers (Geijsteren) 
34 pnt; 6. Dick Schmitz (Herken-
bosch) 33  pnt.

Beste Golfer: Als beste golfers 
plaatsten zich Gerrit Horlings, 
Frans Fiolet en Paul Swinkels, ie-
der met 22 punten. Paul Swinkels 
kreeg de eer zich landelijk te gaan 
meten.

De winnaars van de strijd op Golfclub 
Bleijenbeek.

REGIO NOORD-WEST: Van deze 
regio is helaas geen uitslag binnen 
gekomen.

REGIO ZUID-WEST gespeeld op 
Golfclub Princenbosch. De uitslag 
was: 
1. J. Sprengers (Golfclub Crom-
strijen, hcp 26.7) 41 pnt; 2. L. 
Wisse (Golfclub Grevelingenhout, 
hcp 24.0) 40 pnt; 3. J.B. Gaymans 
(Golfclub Princenbosch, hcp 18.2) 
39 pnt; 4. L. Oomen (Oosterhoutse 
Golf Club, hcp 25.0) 39 pnt; 5. D. 
Kasius (Golfclub Oude Maas, hcp 
14.2) 37 pnt; 6. C.J. Cysouw (Golf-
vereniging Woeste Kop, hcp 33.0) 
37 pnt; 7. R.T.G. Cals (Domburg-
sche Golf Club, hcp 24.7) 37 pnt; 
8. W. Lanting (Oosterhoutse Golf 
Club, hcp 27.8) 37 pnt; 9. P.J.W. Co-

remans (Golfclub Princenbosch, 
hcp 17.1) 36 pnt; 10. D. Jas (Ooster-
houtse Golf Club, hcp 10.6) 36 pnt.

Beste Golfer: H.T.P. Ranke (hcp 7.1) 
met 27 punten.

Deze OGD-ers waren de besten op 
Princenbosch

REGIO CENTRUM-ZUID ge-
speeld op twee verschillende  
9/12 holes-banen: op GC Alba-
tross te Prinsenbeek en GC De 
Dommel. De uitslag bij de Alba-
tross was: 1. Peter v. Bragt (GC 
Midden-Brabant, hcp 36.0) 49 
pnt; 2. Jacques Remmen (OGD 
Regioconsul, hcp 13.5) 38 pnt; 
3. Co Nijsse (BurgGolf Wijchen, 
hcp 19.0) 38 pnt; 4. Jan Ariëns 
(BurgGolf  Wijchen, hcp 33.4) 36 
pnt; 5. Jos Schalken (GC Land-
goed Nieuwkerk, hcp 19.3) 35 
pnt; 6 Frits van Vught (GC Prise 
d’Eau, hcp 17.5) 34 pnt.

Beste Golfer: Jacques Remmen ( 
hcp 13.5) met 25 punten.

Uitslag op de Dommel was: 1. 
Frans Immens (GC de Schoot, 
hcp 8.8) 38 pnt; 2. Ad v.d. San-
gen (GC Best, hcp 19.6 ) 36 pnt; 3. 
Cor Pijpers (GC Welderen, hcp 
24,9) 34 pnt; 4. Kees Oerlemans 
(GC R.van Nijmegen, hcp 15,1) 
34 pnt; 5. Leen Korteweg (GC 
Best, hcp 17,2) 33 pnt; 6. Ad van 
Helvoort (GC de Efteling, hcp 
15,9) 32 pnt.

Beste Golfer: Frans Immens (GC 
De Schoot), hcp 8.8) 30 punten.

Groot feest 
tijdens lokale 
wedstrijd
Bij de Nunspeetse Golfvereni-
ging ́ De Verwaeyde Sandbergen´ 
is ieder jaar de lokale OGD-wed-
strijd een groot feest voor Jong en 
Oud. Vorig jaar verscheen zelfs 
een schitterend foto-boek van dit 
festijn. 

Fokje Hospes, dameslid van de 
Nunspeetse vereniging, heeft 
vanaf de eerste afslag tot en met 
het śmulfestijn´ voor de klein-
kinderen, alles op een heel over-
zichtelijke wijze in beeld gebracht. 
Iedere OGD-er in Nunspeet kreeg 
dit goed verzorgde boekwerk.

Op de website van de OGD  
(http://www.oldgrand-dadclub.nl) 
zijn een aantal foto’s van deze dag 
te zien. Misschien een goed idee om 

de eigen lokale OGD-wedstrijd wat 
op te vrolijken.

Terwijl de Grootvaders hun golfronde 
speelden, oefenden de kleinkinderen op 
de drivingrance.
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Wedstrijddata
regiofinales
en Landelijke
Finale 2009

Noord-West
Regioconsul Wim Dommisse
Woensdag 8 juli bij Heemskerkse 
Golfclub te Heemskerk. 
Start 13.00 uur vanaf 2 tee’s.
Clubconsul Richard van Zelst

Zuid-West
Regioconsul Auke Jellema
Maandag 6 juli bij Golfclub ‘Oude 
Maas’ te Rhoon. 
Aanvang 12.00 uur. 
Clubconsul Ben Pot

Centrum-West
Regioconsul Ton Muller
Vrijdag 10 juli bij Rijswijkse Golf-
club te Rijswijk. Start vanaf 11.30 
vanaf tee 1 en 10. 
Clubconsul  Pim van der Maas

Centrum-Oost
Regioconsul Jan Kraak
Maandag 13 juli bij Golfclub ’t 
Zelle te Hengelo (Gelderland). 
Start vanaf 11.30 uur. 
Clubconsul Paul Haverkamp-
Begemann

Centrum-Midden
Regioconsul Cees Verkerk
Maandag 13 juli bij Golfclub An-
derstein. Start vanaf 12.30 uur.
Clubconsul Jochem Zuidberg

Centrum-Zuid
Regioconsul Jacques Remmen
Donderdag 16 juli bij Golfclub Pri-
se d’Eau te Tilburg. Shotgunstart 
13.00 uur.
Clubconsul Wim Vlietstra

Noord-Oost
Regioconsul  Jan de Vries
Vrijdag 17 juli bij Golfclub Havelte 
te Havelte. Start 11.00 uur.
Clubconsul Karst Houwer

Zuid-Oost
Regioconsul Theo van Helvoort
Maandag 27 juli bij Golf & Coun-
try Club Herkenbosch te Her-
kenbosch. Shotgunstart om 12.00 
uur.
Clubconsul Louis Kleinekorte

Landelijke Finale
De Landelijke Finale 2009 vindt 
plaats op maandag 3 augustus 
op Goyer Golf & Country Club te 
Eemnes.

Wijnand 
Eissens 
veruit beste 
op Consuldag
In het kader van het 100-jarig be-
staan van de Rosendaelsche Golf-
club mocht  clubconsul Bart Peek 
ruim 100 clubconsuls uitnodigen 
voor de jaarlijkse strijd om de Jelle 
Traden Wisseltrofee.

Eén speler stak met kop en schouder 
boven de anderen uit: Wijnand Eis-
sens ( Golfvereniging De Batouwe). 
Hij ging zelfs met 3 van de 6 prijzen 
naar huis. Deze van handicap 18.0 
spelende Grootvader werd met 35 
stablefordpunten niet alleen eerste, 
ook de Longest Drive en de Neary 
kwamen in zijn bezit.

Maarten Stratenus (Golfclub Ander-
stein, hcp 18.6) werd tweede met 34 
punten. De derde plaats was voor 
John Wijbenga ( Golfclub Compag-
ne, hcp 29.7) met 32 punten. Beste 
Golfer was Leen Stolk (hcp 10.7) 
van de Noord-Brabantsche Golfclub 
Toxandria met 20 scratchpunten.

Hans de Kok geeft zichzelf een mooi  
verjaardagscadeau

Op je verjaardag de mooiste golf-
prijs van het jaar in de wacht sle-
pen. Dat presteerde Hans de Kok 
van Golfclub Flevoland. Met een 
totaal van 40 stablefordpunten 
bleef hij tijdens de Landelijke Fi-
nale van de OGD, iedereen de 
baas. De winnaar van 2007, Rob 
van der Meer (Golfclub Het Rijk 
van Nijmegen) moest met 38 pun-
ten nu genoegen nemen met de 
tweede plaats. De vanaf handicap 
8.8 spelende Rob van der Meer 
was met 29 scratchpunten wel de 
Beste Golfer van de dag.
De baan van Golfclub Almeerder-
hout was voor de meeste OGD-ers 

lastig te bespelen. Slechts 5 van 
de rond 80 finalisten speelden in 
deze qualifying-wedstrijd hun 
handicap of beter. Het spelpeil 
wordt tijdens de Landelijke Finale 
ieder jaar beter. Op Almeerder-
hout streden b.v. 7 single handi-
cappers mee. Onder de eerste 20 
in de einduitslag waren zelfs 13 
spelers met een handicap bene-
den de 20.

De strijd om de Ere-titel Beste 
Golfer van de Dag gaf ook een 
duidelijke beeld van het gestegen 
spelpeil. Rob van der Meer (Rijk 
van Nijmegen, hcp 8.8) scoorde 29 

De laatste jaren strijden de deel-
nemers aan de Landelijke Finale 
van de OGD ook om een fraaie 
Melisputter. Voor, tijdens of na 
afloop van de finale worden alle 
finalisten voor een test naar de 

De prijswinnaars van de Landelijke Finale 2008.

scratch stablefordpunten. Daar-
mee bleef hij Jaap van der Vegt 
(Rijk van Sybrook, hcp 9.9) en Bas 
Jan Demenint (Kennemer G&CC, 
hcp 5.8) met respectievelijk 28 en 
27 punten net voor.

De uitslag van de OGD-Finale 
was: 1. Hans de Kok (Golfclub 
Flevoland, hcp 20.8) 40 pnt; 2. Rob 
van der Meer (Rijk van Nijme-
gen, hcp 8.8) 38 pnt; 3. J. van der 
Vegt  (Rijk van Sybrook, hcp 
9.9) 38 pnt; 4. Maarten Stratenus 
(Golfclub Anderstein, hcp 18.6) 
37 pnt; 5. Dick Schmitz (Golfclub 
Brunssummerheide, hcp 21.4) 37 
pnt; 6. Jacques Remmen (Golfclub 
Midden-Brabant, hcp 13.3) 35 pnt; 
7. Joep Mackelenbergh (de Peelse 
Golf, hcp 26.7) 35 pnt; 8. Clarence 
van den Berg (Golfclub Kralingen, 
hcp 18.1) 35 pnt; 9. Herman Dries-
sen (Golfclub Spaarnwoude, hcp 
13.5) 35 pnt.

Neary: Dick Schmitz (Golfclub 
Brunssummerheide); Longest 
Drive Jan Doppenberg (Golfclub 
Houtrak).

Melisputter 
gaat naar 
Cees Stet

puttinggreen geroepen. Op Aal-
meerderhout streden uiteinde-
lijk drie OGD-ers om de putter: 
Clarence van den Berg, Kees Stet 
en Sam Kayer. Geen van de drie 
wist in de play-off uit te holen. 

Cees Stet (Golfclub Spaarnwou-
de) wist in de extra strijd het bal-
letje wel het dichts bij de hole te 
krijgen. Hij kwam zodoende in 
het bezit van de Melisputter.

Cees Stet was de gelukkigste in de putwedstrijd.
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Twee Tinker-paarden even bij Grevelingenhout

Eén van de Tinker-paarden die de OGD schonk

Het komt niet elke dag voor dat 
twee heel bijzondere paarden op 
een golfbaan verschijnen. Vorig 
jaar gebeurde dit wel op Golfclub 
Grevelingenhout in Bruinisse. 
Wat ging allemaal aan deze bijzon-
dere bijeenkomst vooraf? De Stich-
ting Paardrijden Gehandicapten 
Schouwen-Duiveland (SPGSD) be-
vordert het paardrijden voor men-
sen met beperkingen van zowel 
lichamelijke, zintuiglijke, verstan-
delijke, psychische of meervou-
dige aard. Momenteel rijden 40 
gehandicapten (voor 90 procent 
onder de 30 jaar) in de Manege 
Balans in Dreischor. De manege 
beschikt over o.a. een opstapper-
ron met lift, aangepaste zadels, en 
vele andere hulpmiddelen. Dit al-
les staat garant voor veilig en ple-
zierig paardrijden. 
In 2007 kwam de OGD de Stich-
ting al tegemoet bij de aanschaf 
van een nieuw paard: kosten 5.000 
Euro. Casper van Heusden, club-
consul van Grevelingenhout, wist  
toen al een overtuigend pleidooi te 
houden voor de aanschaf van een 

paard van het Tinker-ras. Na enig 
zoekwerk werd “Joy” gevonden; 
een door omstandigheden te koop 
aangeboden paard, die na een test 
uitermate geschikt bleek voor het 
beoogde doel: rijden met gehandi-
capte mensen.
Vanaf dat moment werd uitgezien 
naar een nieuwe sponsor om een 
tweede Tinker-paard aan te schaf-
fen. Deze sponsor diende zich echter 
niet aan. In stilte klopte clubconsul 
Casper van Heusden opnieuw aan 
bij de OGD. Opnieuw wist hij weer 
een bedrag van 5.000 Euro bij de 
OGD los te peuteren, waardoor de 
SPGSD bij verrassing een tweede 
paard van het Tinker-ras kreeg: ge-
naamd “Rigger”. De indruk is dat 
ook Rigger kan voldoen aan de ei-
sen die de SPGSD er aan stelt. Ape-
trots bedankte de SPGSD de heer 
Van Heusden en de OGD voor deze 
fantastische geste.
Voor de Stichting was dit alles 
aanleiding om met de twee Tinker-
paarden naar de golfbaan te komen 
waardoor OGD-contribuanten deze 
bijzondere paarden kregen te zien.

Op weg naar Paralympics 
van 2012 of 2016

Rutger Bakker op weg naar Paralympics

“Iemand die in sport veel bereikt, 
wil het vergelijkbare ook in het 
maatschappelijk leven”. Deze ge-
dachte is een belangrijke inspira-
tie voor Herman en Mary Bakker 
en hun 18 jarige zoon Rutger die 
met een redelijk zware lichame-
lijke handicap geboren is. Vanaf 
zijn 8ste jaar beoefent Rutger we-
kelijks rolstoeltennis. Rutger Bak-
ker heeft net z’n VMBO-diploma 
gehaald en is aangenomen op het 
CIOS te Heerenveen voor de op-
leiding tennisspecialist in het ka-
der van aangepast sporten.

Groepstrainingen in Assen, Zuid-
wolde en driemaal per week in 
Renkum werden o.a. mogelijk ge-
maakt door een vrijwilligerspoule 
van 6 chauffeurs die voor het ver-
voer zorgen. Rutger traint inmid-
dels onderleiding van bondscoach 
Aad Zwaan bij de Nationale A-Se-
lectie van de KNLTB..

En dat alles kost nog meer tijd, 
geld en brandstof. Om dit te be-
kostigen is de Stichting Racket 
(Rolstoel Activiteiten Combi Ken-
nis En Tennis) opgericht. Door 

middel van sponsoring probeert 
de Stichting financiële middelen 
te verkrijgen voor de volgende 
zaken: Training en baanhuur € 
45,- per uur; (8 uur per week); 
Brandstof 750 km per week) 0,19 
ct per km); Materiaal in de vorm 
van kleding en racket.

In dat kader werd de Stichting Old 
Grand Dad Club Nederland om fi-
nanciële ondersteuning gevraagd. 
Als aanmoedigings bijdrage heeft 
de OGD een bedrag van 1.500 
Euro overgemaakt.

Sportclub Bartje start met 
waterbasketbal
Sportclub Bartje, in het Drentse 
Vries, is een sportvereniging die 
als sinds 1959 mensen met een 
lichamelijke beperking in staat 
stelt te sporten.

“Bartje” heeft ook een zwemaf-
deling die gehandicapten, vanaf 
de leeftijd van 8 jaar, leert zwem-
men. Om de kinderen daarna een 
doel te geven, is er een afdeling 
waterbasketbal (combinatie van 
waterpolo en basketbal) in het le-
ven geroepen.

Deze sport is namelijk voor ie-
der kind toegankelijk en biedt 
ook nog de mogelijkheid om aan 
een landelijke competitie deel 
te nemen. Maar daarvoor is na-
tuurlijk wel geld nodig: b.v. voor 
het aanschaffen van drijvende 
baskets, caps en ballen. Voor 
Sportclub Bartje een heel bedrag. 
Mede dankzij de financiële steun 
van de OGD kon deze investe-
ring versneld worden gedaan.
Sc Bartje heeft nu één jeugdteam 
waterbasketbal en verwacht, door 
de toenemende belangstelling, uit 
te groeien naar twee teams. In de 

toekomst zullen ongetwijfeld nog 
meer investeringen volgen voor 
b.v. de uitbreiding van de zwem-
baduren. Sc Bartje zal in de toe-
komst dus nog wel meer van zich 
laten horen.

Waterbasketbal als nieuwe uitdaging 



BALANS PER 31 DECEMBER 2008
(In hele €) 2007 2008  

ACTIVA 
Kas 262 177  
ABN-AMRO bank 10.777 2.272  
Postbank 9.388 369  
Spaarrekening ABN-AMRO bank 84.949 89.900  
Depositorekening Postbank 100.890 104.711  

Vooruit betaalde kosten 185 225  

Voorraad OGD Whiskey 540 275  
Voorraad OGD cap’s – dassen – polo’s 3.381 4.293  
Voorraad prijzen 300 200  
 –––––––––           –––––––––
Totaal 210.672 202.422  

PASSIVA
Kapitaal bij oprichting 908 908  
Reserve t/m vorig boekjaar 134.167 142.350  
Reserve Vrienden voor het leven 4.850 5.000  
Toevoeging (-/- onttrekking) over boekjaar 8.183 -/- 20.738  
 –––––––––           –––––––––
Kapitaal totaal 148.108 127.520  

Nog te betalen schenkingen 62.144 74.562  
Vooruit ontvangen bijdragen 420 340  
Nog te betalen kosten 0 0  
 –––––––––           –––––––––
Totaal 210.672 202.422

REKENING VAN BATEN EN LASTEN
In hele €  2007     2008  

BATEN 
Bijdragen grootvaders 125.440   129.101  
Donatie voor het leven 3.000   1.000  
Opbrengst loterij 629   770  
Renten van tegoeden 4.635   7.468  
Overige opbrengsten en bijzondere giften 26.382   5.642  
 –––––––––           –––––––––
Totaal 160.086   143.981  

LASTEN 
Administratie + vergaderkosten 969   1.024  
Wedstrijdkosten 8.045   8.309  
Consuldag 955   667  
Finale + diner 1.993   2.550  
Jaarbulletin + Posters 4.004   4.266  
Betalingsverkeerkosten 4.613   4.846  
Diverse kosten 308   147  
 –––––––––           –––––––––
Totaal 20.887   21.809  
 –––––––––           –––––––––
Saldo beschikbaar voor schenkingen 139.199   122.172  
Terug van schenkingen 2005 t/m 2007 1.412   8.190  
Schenkingen 2007 / 2008 130.128 150.950  
 –––––––––           –––––––––
Saldo 10.483 -/- 20.588  

Bestemmingen van saldo: 
Naar reserve “Vrienden voor het leven” 3.000   1.000  
Uit reserve “Vrienden voor het leven”  -/- 700   -/- 850  
Toegevoegd ( -/- ontrokken) aan reserve 8.183   -/- 20.738  
 –––––––––           –––––––––
Totaal 10.483   -/- 20.588  
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Jaarverslag 2008 Stichting OLD GRAND-DAD CLUB Nederland

Bijdragen van Grootvaders
In 2008 werden 5454 bijdragen ont-
vangen, in totaal ruim € 129.000,--. 
Een toename van 2,9 % ten opzich-
te van 2007. De gemiddelde bijdra-
ge steeg met 0,8% tot € 23,67 (was € 
23,48 in 2007).

Bovendien werden 2 grootvaders 
Vriend voor het Leven, zodat dat 
aantal nu op 14 grootvaders staat. 
“Vriend voor het leven” word 
je door een éénmalige storting 
van € 500,--. Deze bedragen wor-
den gestort in een reservefonds 
waaruit elk jaar € 50,-- per vriend 
wordt toegevoegd aan de normale  
bijdragen.

Na schoning van het donateursbe-
stand door opzegging, overlijden en 
toevoeging van nieuwe donateurs 
blijven over: 5514 contribuanten uit 
102 golfclubs per 31-12-2008. Een 
groei van 150 grootvaders vergele-
ken met 394 in 2007.

In 2008 melden zich geen nieuwe 
clubs aan. In totaal zijn nu 102 golf-
clubs aangesloten bij de stichting.

Giften voor onze Stichting
Van hierna genoemde clubs ontvin-
gen wij de opbrengst van hun lo-
kale of speciale wedstrijd, in totaal € 
1.847,63: Edda Huzid, De Haar, Zelle, 
Zeewolde, Oude  Maas, Geysteren, 

Heidemeer, Havelte, Midden Bra-
bant, Woeste Kop, Holthuizen Roden, 
Crossmoor, Landgoed Nieuwkerk, 
Peelse Golf, Verwaaijde Santbergen, 
Burggolf Zoetermeer.

De kosten voor de diverse regio-
wedstrijden vielen lager uit met 
name dankzij de vriendenbanen De 
Noord Nederlandsche, Albatross en 
de Dommel, Wassenaarse Golfclub 
Rozenstein en Golfclub Bleijenbeek.
In totaal ontvingen we € 2.554,17 
retour uit de beschikbaar gestelde 
budgetten.

Tenslotte een speciaal woord van 
dank aan grootvader James Fennell 
van golfclub Bleijenbeek. Ter gele-
genheid van zijn afscheid na 38 jaar 
trouwe dienst bij Stork Food Systems 
bracht hij € 1.240,-- bijeen als gift voor 
onze stichting. Vanzelfsprekend is 
opa James benoemd tot “Vriend voor 
het leven”. Al deze gevers bedanken 
wij hartelijk voor hun bijdragen.

Schenkingen door onze Stichting
In 2008 zijn schenkingen verstrekt 

aan 36 instellingen en organisaties 
voor een totaalbedrag van € 150.950. 
Van de in 2006 toegezegde bedragen 
werd € 3.000,-- niet uitgekeerd en uit 
2007 werd € 5.190,-- niet uitgekeerd. 
De projecten gingen niet door danwel 
het benodigde bedrag viel lager uit.
Het totaalbedrag aan giften/schen-
kingen, sinds de oprichting van 
de Stichting Old Grand-Dad Club 
Nederland kwam hierdoor op  
€ 1.129.674,--  +  150.950,--  – 8.190,--of 
een totaal van € 1.272.434,--.

Van de toegezegde schenkingen is 
per 31 december 2008 nog een bedrag 
te betalen ad € 74.562,44 aan projecten 
waarvoor het betalingsverzoek nog 
niet binnengekomen is.

Kapitaal en Kosten van de Stichting
Het kapitaal van de stichting  
bedraagt per 31 december  € 127.520
Dit bedrag is meer dan voldoende 
om de kosten van de stichting gedu-
rende meerdere jaren te dekken. 

Barneveld, 31 december 2008,
Gerrit Horlings, Penningmeester
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Door OGD gesteunde projecten 2008
Omschrijving www via Consul Bedrag

1 St. Zeilen met Visie, Woudenberg, aanschaf Reddingmateriaal tbv “Blinddate” zeilenmetvisie.nl B. Crum GC Olympus 9.000

2 St de Berkelzomp, Borculo, bijdrage Tillift voor de Berkelzompen stichtingberkelzomp.nl P. Haverkamp Begeman ‘t Zelle 1.500

3 St Bartje, Assen,  Zwemafdeling, aanschaf materiaal  waterbasketbal sportclubbartje.nl P.Schreuder GC Holthuizen 500

4 Fransiscusoord, Zd Limburg, aanschaf twee handbikes voor sportrolstoelen srl.nl L. Winckers GC Hoenshuis 4.700

5 Berg&Boschschool, Bilthoven, aanschaf klimwand bergenboschschool.nl 12.000

6 St Vrienden van “Het Huis”, Heemskerk, renovatie speeltuin R . v Zelst GC Heemskerk 9.050

7 De Leite, Assen, bijdrage spelmateriaal voor Expertisecentrum Hoogeveen deleite.nl P.Straatman GC Martensplek 5.000

8 Gemiva groep, s Gravendeel, aanschaf speeltuin materiaal Bijenkorf logeerhuis gemiva-svg.nl A. Jellema RC ZW 5.000

9 Gezinsvervangend Werelthuis, Voorthuizen, inrichting  Ontspanningsruimte hetwerelthuis.nl M. Rijsman GC Edda Huzid 2.250

10 Willem-Alexander Manege, Amsterdam, aanschaf 2 paarden vpg-amsterdam.nl K.Leeflang RC NW 5.000

11 Hartekampgroep, Heemskerk,  vervanging gestolen skelters dehartkampgroep.nl R.v. Zelst Heemskerkse GC 600

12 Rolstoelbasketballer R. Peeters, Beesel(Reuver), bijdrage nieuwe sportrolstoel L.Kleinkorte GC Herkenbosch 2.000

13 St Pim, Oosterhout, inrichting speel- & belevingstuin van nieuw zorghuis stichting-pim.nl 10.000

14 St Paardrijden Gehandicapten Schouwen-Duiveland, aanschaf Tinkerpaard spgsd.nl C.v Heusden Grevelingenhout 5.000

15 Zwemster Marlou van Rhijn, Monnickendam, ondersteuning zwemactiviteiten  marlouvanrhijn.nl Th v.Emmerik BGPurmerend 2.000

16 St Zwemgroep Gehandicapten Hoogezand-S., aanschaf rolstoel voor tillift J. Wijbenga GC de Companie 850

17 St Talant, Heerenveen, aanschaf speltoestellen tbv logeerhuizen talant.nl C.Pot GC Heidemeer 3.000

18 St On Wheels, Maasdijk, aanpassingen 2e vakantiewoning stichtingonwheels.nl 7.500

19 St Ilmarinen, Groningen, aanschaf  speciaal “independence” zadel ilmarinen.nl P.Schreuder GC Holthuizen 4.500

20 St Rozemarijn, Heemstede,  aanschaf  Speelhuisje met glijbaan rozemarijn.net R. v.Zelst Heemskerkse GC 8.200

21 St ‘t Ros Beyaert, Epe, bijdrage vervanging pony en materialen rosbeyaert.nl H.Storm v Leeuwen Hattumse 3.100

22 St Basissport Limburg, Sittard, bijdrage materiaal voor sportinstuiven basissport-limburg.nl 1.900

23 St Eetsj Outdoor , Tilburg, bijdrage aanschaf outdoor-rolstoelen EETSJ-Outdoor.nl J. Verheem  GC Princenbosch 7.500

24 Wheelchair Tennis Masters, Amsterdam, kosten clinic 25 jonge gehandicapten 2.100

25 St GP Bulls rolhockey, Eindhoven, bijdrage onderhoud sport rolstoelen gpbulls.nl G. Jacobs Eindhovense Golf 2.500

26 Werkgrp Hydrotherapie, Deventer, bijdrage huur zwembad tbv zwemlessen P. Lankhout Sallandsche GC 2.000

27 Ymca Berger, miMakkusclown tbv jong dementerenden, aanmoedigingsgeste P. Haverkamp Begeman ‘t Zelle 200

28 Voetbalclub Victoria Boys, Apeldoorn, aanschaf aluminium doeltjes G voetbal 2.025

29 St Kinderboerderij de Sterre, Terneuzen, aanschaf  anti-stof sproeiinstallatie tragel.nl A. Dohmen  GC de Woeste Kop 4.600

30 St Mija, Amsterdam, stimuleringsbijdrage, tennis voor gehandicapten 5.000

31 St Nat.Paardrijcentrum Gehandicapten, bijdrage 2 jr onderhoud van paard ncpg.nl H. Smit Edese GC 5.000

32 St Bevordering Aangepast Sporten, Assen, bijdrage Jeugdsportweekend coolsporten.nl 2.500

33 St Racket Rutger Bakker,Hoogeveen, aanmoedigingsbijdrage rolstoeltenniser K. Houwer GC Havelte 1.500

34 St De Luchtballon, Ossendrecht,  inrichting zwembad tbv therapeutische vakanties J.Ligtvoet   Wouwse Plantage 5.250

35 St Fleuroja, Oude Tonge,  aanschaf vervangende rolstoelfiets fleuroja.nl C.v Heusden   Grevelingenhout 3.125

36 St G voetbal ODC, Boxtel, bijdrage vervoerskosten ODCvoetbal.nl K. Hehenkamp GC de Schoot 5.000

Totaal toegezegd over 2008                                                   € 150.950

Loterij levert 
770 Euro op
De deelnemers aan de Lande-
lijke Finale krijgen ieder jaar 
de gelegenheid deel te nemen 
aan de sponsorloterij. De baten 
komen volledig ten goede aan de 
Stichting. De loterij leverde voor 
de OGD-kas 770 Euro op.

De uitslag was:
tweemaal greenfee op de Leidsche-
damse Golfvereniging Leeuwen-
bergh en 4 dinerbonnen voor het 
restaurant op deze baan werden 
gewonnen door Jan Kraak.

Tweemaal greenfee op de Rijs-
wijkse Golfclub en een dinerbon 
van 75 Euro in restaurant Lof der 
Zotheid (Den Haag) gingen naar 
Geerd Goudberg.

Tweemaal greenfee op Kennemer 
Golf & Country Club en 2 diner-
bonnen voor het restaurant op 
de baan, werden gewonnen door 
Dirk Kassins.

Twee greensfees en 2 dinerbonnen 
voor de Noordwijkse Golfclub en 
het restaurant gingen naar Joop 
Kockman.

Twee greenfees voor de Konink-

lijke Haagsche G&CC en een 
dinerbon van 60 Euro voor het 
restaurant kwamen in het bezit 
van Paul Lankhout.

Twee greenfees voor de Noord-
Nederlandse Golf & Country Club 
CC  gingen naar Pieter Tadema.

Twee toegangskaarten voor het 
KLM Open waren voor Wout 
Zuiddam.
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Een klimwand draagt bij tot het krijgen 
van een groter zelfvertrouwen

Wat moet men weten bij
aanvragen van project

Gift Krulekoare goed besteed
Expertisecentrum Hoogeveen, 
locatie de Krulekoare, was aan-
genaam verrast door een gift 
van 5.000 Euro van de OGD. De 
Krulekoare valt onder de sector 
Kind, Jeugd & Gezin van Pro-
mens Care. 

In Drenthe heeft deze sector 
ruim 20 locaties, middenin de 
lokale samenleving van waaruit 
ze meer dan 300 kinderen/gezin-
nen behandeling, begeleiding en 
ondersteuning bieden. Zij zijn er 
voor kinderen en jongeren met 
een ontwikkelingsachterstand, 
een verstandelijke beperking 
en/of psychiatrische beperking. 
De Krulekoare, een dagcentrum 
voor kinderen met een verstan-
delijke beperking, schafte van 
het geld een waterbed aan. Het 
waterbed is verwarmd en heeft 

een systeem dat de trillingen 
van de muziek doorgeeft.

De kinderen genieten geweldig 
van de warmte en de trillingen 
in het waterbed. Dit geldt in het 
bijzonder voor de kinderen met 
een lichamelijke beperking die 
normaal gesproken in een rol-
stoel zitten. Terwijl zij op het 
waterbed liggen, kunnen ze zich 
vrij bewegen zonder de belem-
mering van hun rolstoel en is het 
voor hen mogelijk hun lichaam 
in een andere houding te heb-
ben. 
 
Daarnaast is een deel van de gift 
besteed aan diverse materialen 
voor kinderwoonvoorziening de 
Pollux in Hoogeveen. Er is onder 
andere een spelcomputer en di-
gitale camera aangeschaft. 

Klimwand voor ont- 
wikkelen van het zelf-
vertrouwen
Voor de tweede maal in korte tijd 
heeft de Berg en Bosch-school 
in Bilthoven een gift ontvangen 
van de OGD. Deze school voor 
bijzonder onderwijs is er met 
name voor leerlingen met een 
vorm van autisme. De leerlin-
gen kunnen tenminste op een 
gemiddeld intelligentieniveau 
functioneren. Verder zijn zij in 
staat om in klassenverband on-
der leiding van een leerkracht, 
te leren en samen te werken.  
 
De school heeft in het verleden van 
de OGD al een trampoline gekre-
gen, ditmaal kwam het verzoek om 
voor de meer dan 200 leerlingen in 
het lager en voortgezet onderwijs, 
een klimwand van 4,80 meter breed 
en 6 meter hoog te bekostigen. 
Voor de autistische leerlingen van 
de school is een klimwand erg be-
langrijk voor het ontwikkelen van 
hun zelfvertrouwen en hun motori-
sche en sociale vaardigheden. Aan 
de gevraagde wand kunnen  8 tot 12 
kinderen tegelijk klimmen.
“We werken toe naar vraaggestuurd 
onderwijs (we gaan uit van de vra-
gen/problemen van de leerling) en 
geven ondersteuning die is gericht 
op de individuele behoeften en mo-
gelijkheden van leerlingen. Daar-

bij gaan we uit van door de school 
vastgestelde orthopedagogische en 
orthodidactische principes”, stelt al-
gemeen directeur Pieter Greidanus.

De OGD schonk 12.000 Euro waar-
door de klimwand aangeschaft kon 
worden.

Het waterbed voldoet volledig aan de verwachtingen

Elk jaar opnieuw is het een uitda-
ging om de gelden die bestemd 
zijn voor ons goede doel op de 
juiste plaatsen te krijgen. Opval-
lend en verheugend is de tendens 
van de laatste jaren: de toenemen-
de betrokkenheid van onze (club)
consuls, die projecten aandragen 
en ook bereid zijn ter plaatse te 
gaan kijken. Als het ware zijn zij 
een verlengstuk van mijn ogen en 
oren.

Waar moet een project aan vol-
doen is meestal de eerste vraag 
die bij consuls opkomt.
De OGD heeft haar doelstelling 
als volgt verwoord: het bevorde-
ren en ondersteunen van sport-, 
spel-  en bewegingsactiviteiten, in 
welke vorm dan ook, van fysiek, 
psychisch en/of sociaal gehandi-
capte kinderen. De steun bestaat 
in het algemeen uit incidentele 
financiële bijdragen. De voorkeur 
gaat daarbij uit naar bijdragen in 
de verwervingskosten van mate-
riële voorzieningen.

Naast deze algemene doelstelling 
zijn er een aantal uitgangspunten 
die ook in overweging moeten 
worden genomen. De OGD wil 
voornamelijk de breedtesport 
bevorderen. Hierbij is het uit-
gangspunt om van een standaard 

subsidie bedrag zoveel mogelijk 
kinderen te laten profiteren. Dat 
betekent dat de OGD de indivi-
duele gehandicapte sporter, die 
veelbelovend is en de weg naar de 
top zoekt, niet direct tot haar doel-
groep rekent. 
 
Projecten in het buitenland  
komen niet in aanmerking voor 
steun.
 
Omdat we toch een relatief klein 
fonds zijn, willen we voorkomen 
dat de aanvragers afhankelijk 
worden van onze steun. Daarom 
zijn de meeste projecten inciden-
tele giften. Helaas zijn veel voor-
zieningen voor onze doelgroep 
zeer kostbaar en het is daarom 
belangrijk dat er verschillende 
offerten worden gevraagd om 
de leveranciers alert te houden. 
Soms vergeten de aanvragers ook  
rekening te houden met kosten als 
grondwerkzaamheden en ook de 
BTW wordt weleens vergeten.

Voor de consuls heb ik een vra-
genlijst gemaakt onder het motto 
“Wat wil de projectcoördinator 
weten” als leidraad bij het aanvra-
gen van een project.

Maarten Stratenus, projectcoör-
dinator OGD
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Regioconsul Bob Siemons Grootvader van Verdienste

Minder validen nu ook op de Berkel

Een zadel met rugleuning en armsteunen is erg belangrijk, maar nog uniek en 
dus duur

Bob Siemons (rechts) ontvangt uit 
handen van OGD- voorzitter Robert 
Schrijver de oorkonde

Tijdens het diner na de Lande-
lijke Finale 2008 op GC Almeer-
derhout, heeft OGD-voorzitter 
Robert Schrijver afscheid geno-
men van de Regioconsul Cen-
trum Midden Bob Siemons. 

Toen in 2000 door het Bestuur 
werd besloten om het aantal re-
gio’s stapsgewijs uit te breiden 
van 4 via 6 naar 8, werd Bob Sie-
mons benoemd tot Regioconsul 
van de nieuwe regio Midden-
Noord. Na een jaar werd de 
regio omgevormd tot Centrum-
Midden. 

Bob Siemons had éen buik vol´ 
bestuurlijke ervaring onder 
meer als Wethouder in Den Hel-
der. De OGD heeft ruim 8 jaar 
mogen profiteren van zijn grote 
inzet, zijn aanstekelijk enthousi-
asme en zijn kennis van zaken. 
Uit waardering hiervoor werd 
Bob Siemons onder luid applaus 
door het Bestuur benoemd tot 
“Grootvader van Verdienste”.  

Met de tillift aan boord van een 
Berkelzomp

Weleens gevaren in een Berkel-
zomp? Zo niet, ga dan eens naar 
de rivier de Berkel in de Achter-
hoek en geniet van een tochtje 
op de Berkel in de “Jappe”; een 
platbodem scheepje waarmee al 
vanaf 1989 gevaren wordt.
 
Dit scheepje is de door vrijwil-
ligers gebouwde replica van de 
zompen, waarmee eeuwenlang 
handelsvaart werd onderhouden 
tussen Zutphen en Vreden in 
Duitsland. In vroegere tijden voe-
ren er honderden zompen, maar 

na de komst van de spoorwegen 
rond 1900 ging de Berkelscheep-
vaart ter ziele. Met de “Jappe” 
laten ervaren, vrijwillige Berkel-
schippers het verleden herleven. 

In de nieuw in aanbouw zijnde 
Zompeloze (loods) wilde de Stich-
ting De Berkelzomp een lift plaat-
sen om ook gehandicapten aan 
boord te kunnen brengen. Zo’n 
150 mensen, waaronder ongeveer 
de helft jongeren, zouden via deze 
tillift aan boord gebracht kunnen 
worden. De OGD stortte een be-
drag van 1.500 Euro waardoor de 
wens rond de tillift gerealiseerd 
kon worden.

Europese primeur voor
Paardrijclub Ilmarinen
Paardrijclub Ilmarinen heeft van 
de Old Grand Dad Stichting een 
bijzondere schenking gekregen. 
De paardrijclub is nu in het bezit 
van een “Independence Saddle”. 
Het stoer uitziende zadel is ont-
wikkeld in de Verenigde Staten. 
Nergens in Nederland of Europa 
is tot nu toe iets vergelijkbaars in 
gebruik. 

Voor de ruiters van Stichting 
Ilmarinen is dit zadel (waarvoor 
de OGD een bedrag van  4.500 
Euro stortte) een geweldige uit-
komst. Het zadel heeft namelijk 
een rugleuning en armleuningen 
en biedt daardoor ruiters meer 
zelfstandigheid en veiligheid. 

Met dit systeem is geen backrider 
meer nodig; één assistent aan de 
kant is voldoende. Door de goede 
ervaringen met dit zadel in Ame-
rika zijn de begeleiders van de 
paardrijclub erg enthousiast ge-
worden.

De Paardrijclub Ilmarinen te Gro-
ningen is iedere woensdag- en 
vrijdagochtend met kinderen en 
jong volwassenen met een ver-
standelijke of meervoudige be-
perking, actief in de manege “De 
Oude Held” aan de Leegeweg 2 in 
Groningen. Onderleiding van ge-
diplomeerde instructrice Goaits-
ke Bakker wordt steeds een mooi 
programma afgewerkt. 


