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Voorwoord
Het is ons voorrecht om het geüpdate beleidsplan 2017- 2019 van de stichting
Batouwe Minder Validen Golf (BMVG) ter inzage te verstrekken.
Het gaat ons om de vastlegging van de visie, missie, activiteiten, doelstelling en hoe,
waar en met wie wij deze beogen te bereiken.
Het plan zal periodiek afhankelijk van de ontwikkelingen worden geactualiseerd.
In januari 2014 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2014 is samen te vatten als het jaar van aftasten en het inventariseren van de
mogelijkheden met de 1e BMVG golfdag op 3 mei 2014 als eerste feitelijke activiteit.
2015 herinneren wij ons als het jaar van de acceptatie met als hoogtepunten zowel
de BMVG golfdag op 16 mei 2015 met clinics alsook is het eerste Nederlands
Kampioenschap Disabled op De Batouwe gespeeld onder leiding van de
Nederlandse Golf Federatie (NGF) op 22 augustus 2015.
Met de vereniging en de manager van De Batouwe zijn er in dit jaar voor het eerst
besprekingen gestart om te komen tot feitelijke veranderingen op en rond het
golfcomplex.
2016 wederom een BMVG golfdag op 20 mei 2016 en diverse clinics georganiseerd
naast het 2e Nederlands Kampioenschap op 20 augustus 2016. In dit jaar heeft het
bestuur alle energie aangewend voor continuïteit van haar activiteiten en is de BMVG
betrokken geraakt bij ontwikkeling van disabled golf op Aruba. Op 26 augustus 2016
biedt de BMVG op Tierra del Sol een paragolfer aan.
Namens het bestuur van de BMVG

Januari 2017
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1 Aanleiding
Kijkend door de bril van een ander.
In 2014 was al snel duidelijk dat sporters
met fysieke beperkingen op De Batouwe
hun ronde wel konden spelen. De golfbaan
is ruim opgezet en er zijn geen
onoverkomelijke hindernissen.
Beperkingen zijn er, maar dan in de zin van
sanitaire behoeften als toilet en
douchegelegenheid. Het ontbreekt De
Batouwe ook aan hedendaagse
trainingsfaciliteiten en het niet aanwezig zijn
van nuttige hulpmiddelen.

De Stichting BMVG doet er verstandig aan
haar energie aan te wenden om met name
bouwkundige veranderingen tot stand te
brengen en bij te dragen aan een
opleidingscentrum, omdat er regulier in de
rondliggende zone geen rekening is
gehouden met deze doelgroep.
De golfsport leent zich immers uitstekend
om disabled people mentaal en sociaal
beter in hun eigen kracht te laten staan.

Waarom niet op alle golfbanen in Nederland?
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De doelgroep betreft enerzijds een beperkte hoeveelheid fysiek beperkte golfers die
al enkele jaren in Nederland golfen en als zodanig topsport bedrijven.
Anderzijds wenst de BMVG zich te richten op revalidatiecentra en jeugdigen die met
hun lichamelijke beperking gedwongen zijn hun leven te leiden en niet bekend zijn
met de golfsport als revalidatiemogelijkheid.
Zowel de vereniging als het management van de golfbaan hebben zich in 2014 al
achter het gedachtegoed van de BMVG geschaard en de deur opengezet.
Maar zijn er ook daadwerkelijk veranderingen mogelijk en zijn daar financiële
middelen voor handen?
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2 Doelstelling, Doelgroep en Activiteiten
Doelstelling
•
•

•

Fondsen werven ten behoeve van het toegankelijk maken van golfbanen (te
beginnen met De Batouwe) voor golfers met een fysieke beperking;
Fondsen werven ten behoeve van het aanschaffen van hulpmiddelen (zoals de
Paragolfer) ten behoeve van golfers met een fysieke beperking en deze
hulpmiddelen ter beschikking stellen aan golfbanen;
Fondsen werven ten behoeve van het aanbieden van de begeleiding/training
voor de bediening van genoemde hulpmiddelen (zoals de Paragolfer);

Doelgroep
De golfsport is er voor iedereen, zo ook voor alle doelgroepen van mensen met een
fysieke of mentale beperking. Gebleken is echter dat lang niet alle golfbanen zijn
toegerust op de ontvangst van mensen met een fysieke beperking.
In de periode 2017 – 2019 zal BMVG zich blijven richten op veranderingen op
golfbanen, zodat zij ook golfers kunnen (blijven) ontvangen die:
1. gebruik moeten maken van krukken of stokken
2. gebruik moeten maken van een Paragolfer
3. (partieel) blind zijn
Bij voldoende financiële middelen zal BMVG zich in de toekomst richten op andere
golfbanen, rechtstreeks of via inschakeling van instellingen met gelijksoortige
initiatieven.
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3 Visie/missie
Visie
Wij hebben de overtuiging dat sport in zijn algemeenheid, maar zeker de golfsport
een ideale manier is, om een bijdrage te leveren in de fysieke, sociale en mentale
waarde voor mensen met een beperking. Bovendien is de golfsport laagdrempelig.
Golf draagt, zeker in een revalidatie periode, bij aan het zelfvertrouwen, eigen
waarde en zelfredzaamheid. De stichting onderschrijft ten volle de ontwikkelingen
binnen de NGF op dit gebied, en voorziet een maatschappelijke ontwikkeling van golf
voor fysiek beperkten in Nederland en op internationaal niveau.
Missie
De BMVG wil door het verwerven van fondsen voor de aanschaf en het ter
beschikking stellen van hulpmiddelen het voor mensen met een fysieke beperking
weer mogelijk maken om deel te nemen aan de golfsport, zowel op De Batouwe als
elders in Nederland en daarbuiten. Zij wil met haar donateurs en PGA pro’s de
bijdrage leveren op regionaal en nationaal niveau. De BMVG wil dit doen door middel
van het faciliteren van fysiek beperkten.
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4 Toekomstig beleid en activiteiten
Beleid
De achter ons liggende jaren is er met turbulentie gewerkt aan het verbinden van het
gedachtegoed van de BMVG aan de betrokken partijen. De BMVG is geaccepteerd
binnen de geledingen van de golfsport voor fysiek beperkten en de boodschap is
geland.
Voor 2017 doet de BMVG er verstandig aan de ingezette koers te volgen en met
gepaste druk de gewenste veranderingen te managen. Toezeggingen vanuit het
management om in 2017 bouwtechnische plannen uit te voeren kritisch te volgen en
waar nodig te begeleiden met inzet van menskracht die verstand van zaken hebben
om het door BMVG gewenste effect te bereiken.
Tijd en energie is voorts gewenst om de fundraising te optimaliseren en golfdagen en
clinics te organiseren, naast het werven van daarvoor in aanmerking komende fysiek
beperkten die niet bekend zijn met de golfsport.
Voor 2017 is er een samenwerkingspartner gevonden door de Dirk Kuyt Foundation
te verbinden aan de golfsport voor fysiek beperkten en het beleid van de BMVG dient
er op gericht te zijn dat partnership te continueren voor de beschreven periode en
andere vormen van samenwerkingsvormen te ontwikkelen.
2017 en 2018 zal de BMVG naast eerder genoemde activiteiten haar aandacht
aanwenden om op topsportniveau talent te stimuleren, immers zij zijn de “modellen”
om in de breedte maatschappelijke acceptatie en participatie mede tot stand te
brengen. BMVG heeft bijgedragen een Nederlands nationaal kampioenschap te
initiëren en zij zal zich inspannen in 2019 een Europees internationaal
kampioenschap in Nederland te realiseren wederom met als doel bij te dragen aan
maatschappelijke verantwoorde integratie van de doelgroep en – waar nodig - om bij
golfbaaneigenaren initiatieven te ontwikkelen deze doelgroep te willen en kunnen
ontvangen.
Het is aan hogere instanties om het NSF/IOC te interesseren om deze tak van de
golfsport toe te voegen aan komende Paralympische Games en BMVG kan achter de
coulissen haar steentje bijdragen.
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Last but not least is het de beschreven periode een taak van de BMVG blijvend aan
te dringen bij management en de eigenaar van De Batouwe een
opleiding/trainingscentrum te bouwen en daaraan bij te dragen ten behoeve van de
golfsport in het algemeen en voor de fysiek beperkte golfer in het bijzonder, door
technische hulpmiddelen aan te schaffen om de kwaliteit van de op- en begeleiding
en training van de gehandicapte sporters te verbeteren. Waar mogelijk kan de BMVG
bijdragen aan specifiek te realiseren bouwkundige voorzieningen.
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5 Samenwerkingsverbanden
De NGF (Nederlandse Golf Federatie), de EDGA (European Disabled Golf
Association), de R&A en PGA werken samen aan de integratie van golf met een
beperking en maken daarvan een speerpunt in hun beleid. Door programma’s ,
projecten en campagnes te ontwikkelen zullen de golfclubs in Nederland geprikkeld
worden om deze mindervalidentak van de golfsport verder te ontwikkelen. Meer
landen zullen kennis kunnen maken met golfers met een fysieke beperking. Met deze
samenwerking beogen partijen dat potentiële spelers op een positieve manier kennis
moeten kunnen maken met golfers met een beperking op golfclubs. Golfclubs aan
hun kant kunnen meer bewustzijn, kennis en ervaring op gaan doen met fysiek
beperkte golfers.

Omdat BMVG als doel heeft om fondsen te werven om daarmee golf op structurele
basis te stimuleren voor meerdere groepen van mensen met een beperking, wil
BMVG samenwerken met partners in de golf en zorgketen met als doel om informatie
te verkrijgen over de ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van beschikbare
hulpmiddelen, teneinde zo efficiënt mogelijk hierin te kunnen investeren.
Met de volgende organisaties is een blijvende samenwerking een vereiste om zo snel
als mogelijk in beeld te komen bij de doelgroep:
-
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Nationale Golf Federatie (NGF)
Nederlands Gehandicapten Golf (NGG)
EDGA, European Disabled Golf Association

5 Fondsenwerving
Om de activiteiten van de BMVG te bekostigen is de stichting afhankelijk van
subsidies, wedstrijdopbrengsten, sponsoring, donaties en opbrengsten uit acties.
In de beschreven periode zal de BMVG 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 BMVG menskracht
moeten gaan aantrekken die bekend zijn met de diverse subsidiekanalen in
Nederland en Europa.
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6 Planning en verslaglegging
Jaarlijks wordt, aan het einde van een boekjaar, op haar website door de BMVG haar
jaarrekening gepubliceerd. Deze publicatie is openbaar en beschikbaar voor
eventuele andere verplichte instanties. Elk jaar wordt er een begroting vastgesteld
voor de te verwachten operationele kosten voor het aankomende boekjaar.
De stichting zal zich inspannen om de operationele kosten zo laag
mogelijk te houden, zonder de doelen van de stichting daarmee te compromitteren.
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.

12

7 Bestuur BMVG
Het bestuur bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en
financieel beheer. De BMVG heeft een bestuur dat bestaat vanaf 2017 uit 5
bestuursleden. De bestuurders genieten geen beloning voor hun
bestuurswerkzaamheden.
Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris.
Het bestuur is in 2014 samengesteld en in 2016 uitgebreid met Cees Hesseling (PR)
en Dieke Weers neemt de rol van Sinus Wolters als penningmeester over. Sinus
dingt naar een meer vrijere rol binnen het bestuur.
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