3

Beleidsplan
Stichting Revalidatiegolf

Datum :

Januari 2019

72591595 Stichting Revalidatiegolf

KvK : 72591595
RSIN:8591.65.620
Bank : NL08RABO0333598334

Versie:
Datum:

1.0
Januari 2019

Pagina:

1/9

Beleidsplan Stichting Revalidatiegolf 2019 – 2021

INHOUD
1

VOORWOORD ........................................................................................................................................ 3

2

AANLEIDING ............................................................................................................................................ 4
Doelstelling, Doelgroep en Activiteiten .................................................................................... 5

2.1
2.1.1

Doelstelling .................................................................................................................................. 5

2.1.2 Doelgroep .................................................................................................................................... 5
2.1.3 Activiteiten.................................................................................................................................... 5
3

VISIE/MISSIE ............................................................................................................................................. 6
3.1

Visie .................................................................................................................................................... 6

3.2

Missie ................................................................................................................................................. 7

4

SAMENWERKINGSVERBANDEN ......................................................................................................... 8

5

FINANCIEEL .............................................................................................................................................. 8

6

5.1

Fondsenwerving.............................................................................................................................. 8

5.2

Planning en verslaglegging ......................................................................................................... 8

Organisatie ............................................................................................................................................... 9
6.1

BESTUUR ........................................................................................................................................... 9

6.2

Golfprofessionals ............................................................................................................................ 9

Stichting Revalidatiegolf
72591595

KvK : 72591595
RSIN:8591.65.620
Bank : NL08RABO0333598334

Versie:
Datum:

1.0
Januari 2019

Pagina:

2/9

Beleidsplan Stichting Revalidatiegolf 2019 – 2021

1

VOORWOORD

Het is ons voorrecht om het eerste beleidsplan van de Stichting Revalidatiegolf ter inzage te
verstrekken, dit beleidsplan is voor de periode 2019- 2021.
In dit plan zijn de visie, missie, activiteiten, doelstelling en hoe, waar en met wie wij deze
beogen te bereiken, vastgelegd.
Het plan zal periodiek, afhankelijk van de ontwikkelingen, worden geactualiseerd. In oktober
2018 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is de Stichtingsakte
notarieel opgemaakt.

Namens het bestuur
januari 2019
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2

AANLEIDING

In Juni 2017 werd Jose Loomans benaderd door de NGF om haar visie over golf voor
gehandicapten te presenteren op de landelijke inspiratiedag van de NGF in november. José
geeft les en coached diverse professionals binnen de stichting GvoorG die in de regio den
Haag actief is.
Bij het uitwerken van deze visie en de presentatie, werd duidelijk dat er landelijk diverse
initiatieven zijn voor gehandicapten golf die variëren in doelstellingen.
Er zijn veel initiatieven om mensen met een beperking deel te laten nemen aan golf
 Sponsorwedstrijden, bijvoorbeeld voor het Fonds Gehandicaptensport / Ester
Vergeer Foundation (Tennis) / Handicart
 Foundations: Going4Golf (kennismaking) / Handigolffonds (wedstrijdgolfers)
 Stichtingen: GvoorG / Special in Golf (Liemeer)/ Batouwe Minder Validen Golf /
Golfen zonder Grenzen (‘t Woold)
 Activiteiten : Golf & Ride (2015) / Inspiratie dagen
 Opleidingen : Agogen / PGA / Fysiotherapeuten (GPA)
Ondanks deze initiatieven zijn er weinig gehandicapten die regelmatig golfen.
Golf is de derde sport van Nederland. Op basis van een enquête van de PGA Holland in
2017, blijkt echter dat het aantal gehandicapten dat golft minimaal is. In de praktijk blijken er
dus nogal wat drempels te zijn voor gehandicapten om te gaan golfen. Een grote groep
“gehandicapten” namelijk de patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
herkennen zich niet in de term gehandicapt. Terwijl deze groep heel veel baat heeft om de
golfsport te beoefenen. In Nederland zijn er circa 650.000 NAH patiënten .
Een landelijke stichting die een brug kan slaan tussen de patiënten, agogen,
fysiotherapeuten , golfbanen en golfprofessionals zou dus zeer dienstbaar zijn.
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2.1 Doelstelling, Doelgroep en Activiteiten
2.1.1 Doelstelling
De Stichting Revalidatiegolf wil met name NAH patiënten en fysiek beperkten ondersteunen
in het revalidatieproces door middel van de golfsport. Om zowel de golfsport als de
revalidanten met elkaar bekend te maken, zal de stichting zowel activiteiten ontplooien met
het oogmerk de instroom van deelnemers en het aanbod van de golfbanen vergroten.
2.1.2 Doelgroep
De belangrijkste voorwaarde om te kunnen golfen is dat men een swing moet kunnen
maken. De stichting streeft naar de vorming van groepen van revalidanten op de golfbanen
die elkaar kunnen ondersteunen en wekelijks golfen. De aandacht gaat derhalve uit naar
revalidanten die geen één op één les nodig hebben. Uitgangspunt is dat iedereen een stukje
zelfstandig moet kunnen lopen.
2.1.3 Activiteiten
Beantwoorden van incidentele vragen van golfclubs.
 Ondersteuning bij clinics
 Hoe kan ik mijn baan toegankelijk maken voor revalidanten.
 Begeleiding bij wedstrijden.
Lesgeven
 Geven van (proef)lessen, samen met de locale golf professional
Vragen van golfprofessionals
 Sparringpartner wat werkt er wel, wat werkt er niet
 Wat heb je nodig als clubprofessional
 Vervanging bij afwezigheid
Benaderen van Agogen / sportloketten.
 Instructie van agogen over de basis van de golfsport
 Het bevorderen van de doorstroming
Algemeen
 Promoten van Revalidatiegolf
 Aanwezig zijn bij relevante evenementen. Demo / Presentaties
 In kaart brengen het huidig aanbod van revalidatiegolf in Nederland.
Fondsenwerving voor de stichting
 De fondsen worden benut voor de bovenstaande activiteiten
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3

VISIE/MISSIE

3.1 Visie
Dat bewegen goed voor je is, is evident. Maar als je een ledemaat mist of je een hersenaandoening hebt, wordt de keuze om te bewegen beperkt.
Golfen is een sport waaraan mensen met een fysieke, verstandelijke beperking of een niet
aangeboren hersenletsel (NAH) aan deel kunnen nemen. Het spel wordt veelal gespeeld met
een of meerdere tegenstanders, maar kan ook alleen worden beoefend. Bovendien kunnen
de spelomstandigheden makkelijk worden aangepast om het spel te spelen. Mensen die tot
een rolstoel zijn gedwongen, kunnen golfen; wat dat betreft zijn er motorische aanpassingen,
waarmee je de baan op kunt (denk daarbij aan paragolfers).
Mensen met een fysieke en/of mentale handicap lopen een grote kans om in een sociaal
isolement terecht te komen. Het kan zijn dat je actief aan het arbeidsproces hebt
meegewerkt, waarbij je een netwerk hebt opgebouwd. Na revalidatie en mogelijke integratie
blijkt het toch niet mogelijk te zijn om te participeren aan dat arbeidsproces. Daarmee
verdwijnt dat netwerk. Een nieuw netwerk opbouwen is door de handicap vrij lastig,
waardoor het sociale isolement om de hoek komt kijken.
Het grootste pluspunt van golfen in een groep, is het ontstaan van een groep. Hier is het dus
waar je open en bloot kan praten over je handicap (niet zijnde jouw golfhandicap); hier kan
je met elkaar praten over de financiële effecten van niet meer kunnen werken; hier is het
waar men onderling een opmerking kan geven in de trant van "loop eens wat sneller of niet
teveel bibberen, want dan gaat de bal mis".
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3.2 Missie
De stichting wil bereiken dat:





In elke regio (liefst elke golfbaan) de mogelijkheid geboden wordt voor
revalidatiegolf
je als revalidant op internet kan vinden waar je terecht kan (niet alleen voor
NAH patiënten zie bijvoorbeeld (https://www.unieksporten.nl/)
regionaal de agogen en de sportloketten revalidatiegolf aanbieden.
vanuit de revalidatiegolf er een doorstroming mogelijk is naar de clubs.

Het ideaal plaatje is dat revalidanten via een begeleide instroom en een clinic enthousiast
worden en gaan golfen. Eerst via een aantal proeflessen en daarna golfbaan permissie
verkrijgen via golflessen gegeven door de golfprofessional van de baan. Daarna wordt er
wekelijks deelgenomen aan groepslessen.
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4

SAMENWERKINGSVERBANDEN

De stichting revalidatiegolf wil ondersteunend zijn bij alle activiteiten die bijdragen aan de
revalidatie van de genoemde doelgroep. Bestaande contacten zullen verder worden
uitgebouwd om de doelstellingen te realiseren.







De NGF (Nederlandse Golf Federatie),
De PGA en DGTF
Bestaande Stichtingen voor Gehandicapten golf
Fonds gehandicaptensport
Revalidatie centra
Golfbaan exploitanten

De stichting wil samenwerken met partners in de golf en zorgketen met als doel de kennis te delen
met alle organisaties en stichtingen die actief zijn in revalidatiegolf.

5

FINANCIEEL

5.1 Fondsenwerving
Om de activiteiten van de stichting te bekostigen is de stichting afhankelijk van subsidies,
sponsoring, donaties en opbrengsten uit acties.
In de beschreven periode zal de stichting uit eigen lokale netwerken fondsen werven en
gebruik maken van professionele (sponsor)partijen als foundations van (ex)sporters en
andere goede doelen financiers, maar ook zal menskracht moeten aantrekken die bekend is
met de diverse subsidiekanalen in Nederland.
Deelnemers van Introductielessen en de groeplessen zullen tevens een bijdrage leveren
waardoor een deel van de kosten van de locale golfprofessional en de begeleiding gedragen
worden.

5.2 Planning en verslaglegging
Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar, op de website van de stichting de
jaarrekening gepubliceerd. Deze publicatie is openbaar en beschikbaar voor andere
instanties. Elk jaar wordt er een begroting vastgesteld voor de te verwachten operationele
kosten en inkomsten voor het aankomende boekjaar. De bestuursleden verrichten hun
werkzaamheden om niet.
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De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag mogelijk te houden,
zonder de doelen van de stichting uit het oog te verliezen.
Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiële verantwoording over het
afgelopen boekjaar opgemaakt worden door een accountant in samenwerking met de
penningmeester van de stichting.

6

ORGANISATIE

6.1 BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer. Het bestuur
bestaat uit initieel vier bestuursleden en het streven is om dit uit te bouwen naar vijf. De
bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Het bestuur heeft in 2019 de volgende samenstelling
Voorzitter:

Han Middelplaats

Penningmeester:

Ger Overgaag

Secretaris:

Eric van Dam

Bestuurslid

Daniël van Dam

6.2 Golfprofessionals
José Loomans:
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