
U kunt zichzelf aanmelden  
als donateur, u hoeft niet  
gevraagd te worden.

Mail uw gegevens naar uw clubconsul

....................................................................................

of  naar pm-ogd@outlook.com: 
Naam, adres, postcode, woonplaats
lid van golfclub ...........................................................
en aantal kleinkinderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Door donateur te worden van de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland 
geef ik expliciet toestemming aan de Stichting mijn persoonsgegevens te 
gebruiken zoals beschreven in de AVG van 25 mei 2018.

Ruim 85% naar goede doelen
Jaarlijks schenkt Old Grand-Dad aan instellingen, 
organisaties en sportclubs voor een afgerond, klein-
schalig project een geldbedrag voor hun gehandicapte 
jongeren. 
Van het totaal aan donateur-bijdragen – de minimale 
bijdrage is € 20,-- - die de Stichting van de grootva-
ders ontvangt, gaat ruim 85% naar goede doelen. De 
Stichting kent alleen kosten voor druk- en verzend-
kosten en in beperkte mate kosten voor het golfcircuit. 
Het Stichtingsbestuur en alle andere Old Grand-Dad 
vrijwilligers, zoals de Club- en Regioconsuls, ontvan-
gen geen vergoedingen. Club- en Regioconsuls 
selecteren goede doelen projecten in nauwe samen-
werking met organisaties in de gehandicaptenzorg.
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Old Grand-Dad golfwedstrijden

Jaarlijks wordt op vrijwel alle golfclubs in Nederland 
de Old Grand-Dad wedstrijd door de donateur-groot-
vaders gespeeld. 

De winnaars spelen vervolgens de Regiowedstrijd voor 
een finale plaats in de Landelijke Finale. De winnaar 
van de Landelijke Finale is met trots de ‘Best Golfende 
Grootvader van Nederland’. 

Clubwedstrijd  Regiowedstrijd  Landelijke Finale

Old Grand-Dad sinds 1974 
“Een mooi initiatief ”, vindt Frank Dodd in de 
jaren zestig de Amerikaanse ‘Old Grand-Dad’, 

een door het gelijknamige  
whiskey-merk gesponsorde  
club van golfende grootvaders, 
die ‘iets doen’ voor  
gehandicapte kinderen  
en met elkaar golfen.
Op de Kennemer Golf  &  
Country Club richt Dodd  
met de grootvader-medeleden  
Aberson en Verspijk, op  
9 september 1974 de  
“Stichting Old Grand-Dad  
Club Nederland” op.



De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland is een bijzondere  
stichting in het Nederlandse sportleven en speciaal binnen  
de golfwereld. Met rond de zesduizend golfende grootvaders  
als contribuanten, is Old Grand-Dad een van de grootste  
‘verenigingen’ binnen de NGF.
 
De doelstellingen van Old Grand-Dad zijn: 
-    het verlenen van financiële steun aan instellingen die
 kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in
 de gelegenheid stellen meer aan sport, spel en beweging te
 doen, om zo hun bestaan wat plezieriger te maken.
-  het organiseren van golfwedstrijden voor grootvaders.

Meer dan twee miljoen euro schonk Old Grand-Dad sinds haar 
oprichting aan gehandicapte jongeren.

Zie de financiële– en golfverslagen op 
www.oldgranddad.nl. 
De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland 
heeft de ANBI status.

Old Grand-Dad schenkingen
Speeltoestellen 
Veel instellingen, organisaties, clubs en scholen spannen 
zich in lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen 
op uiteenlopende manieren extra te laten bewegen. De 
kinderen beleven heel veel plezier aan deze broodnodi-
ge extra beweging. Met donaties van Old Grand-Dad 
worden allerlei beweging- en speelmaterialen aange-
schaft, zoals trampolines, gymtoestellen, duo-driewie-
lers, duo-fietsen, tandems, klimwanden, zwembadjes, 
spelcomputers, vogelnestschommels, speciale pingpong-
tafels en voetbal- en hockeyuitrusting.

Paardrijden
Paardrijden op speciaal opgeleide therapiepaarden 
geeft belangrijke therapeutische aanvullingen op de 
ontwikkeling van gehandicapte kinderen. Zij ontwik-
kelen in de omgang met dieren sociale vaardigheden, 
omgaan met angsten en het herstelproces wordt 
bevorderd. 
Veel Old Grand-Dad donaties worden gebruikt om 
‘gewone’ paarden, vaak Tinkers, in kostbare, intensie-
ve trainingen op te leiden tot therapiepaarden.
Ook worden schenkingen gebruikt voor de aanschaf  
van: caps, paardendekens, huifkarbedden, til-liften, 
speciale zadels en automatische sproei-installaties.

Tochten en Doe-dagen
Old Grand-Dad laat via haar sponsoring gehandicapte 
jongeren ook met andere aspecten van beweging en 
ontwikkeling kennis maken, zoals schaatsen, zwem-
men, snorkelen, dansen, schilderen, varen en zeilen.
Clubs vervangen met de schenkingen reddingvesten, 
kopen gym- en zwemmateriaal en zwembadjes, geven 
zeillessen of  organiseren schaats- en atletiekevenemen-
ten, reisjes, tochten of  ‘doe-dagen’.

CLUBCONSULS, REGIOCONSULS EN BESTUURSLEDEN: WWW.OLDGRANDDAD.NL
REDACTIE HANNES VAN DE STADT BEELD PETER VAN MENS, HANNES VAN DE STADT, 
E.A. VORMGEVING HOLBOX B.V.


