Stichting Handicart
Voor hen die het nog niet weten: De Stichting Handicart werd opgericht in 1986 op basis van
een idee van Hoge Kleij-lid wijlen Fred Plesman, samen met o.a. Hoge Kleij’ers Leo Bonnike
en Joan Burgersdijk.
De doelstelling was en is: het voor golfers met een tijdelijke of permanente
mobiliteitsbeperking mogelijk maken om golf te blijven spelen door gebruikmaking van een
buggy, of Handicart, en dat voor de luttele som van € 4,= per ronde in plaats van het
commerciële tarief van ca. € 25,=.
Deze opzet is nog steeds uniek in de wereld en wij Hoge Kleij'ers mogen hier best
trots op zijn.
Hoewel de start aanvankelijk moeilijk en langzaam verliep (de hogere heren van de
Golffederatie zagen niets in het plan “als je niet meer kunt lopen moet je maar stoppen met
golfen”), staan er thans 672 Handicarts op zo’n 114 golfbanen in Nederland ter beschikking
van ca. 19.000 minder valide golfers. Al die Handicarts zijn eigendom van de Stichting
Handicart.
Wist u overigens dat
• de Stichting Handicart ca. 28.000 donateurs telt, allen golfers die zich solidair tonen
met hun minder valide medegolfers;
• er zo’n 19.000 geregistreerde handicartpashouders zijn, en dat daarvan 90 Hoge
Kleij'ers zijn, die op bijna alle banen in Nederland gebruik kunnen maken van een
Handicart;
• Golfclub De Hoge Kleij 319 donateurs van de Stichting Vrienden van Handicart telt
en dat er nog best een paar bij mogen komen;
• niet alleen oudere golfers (tijdelijk) gebruikmaken van een Handicart, maar ook
jongeren met een blessure;
• en ten slotte dat de jaarlijks in augustus op onze baan gespeelde
Handicartclubwedstrijd zich mag verheugen in een deelname van ruim 100 Hoge
Kleij'ers (gezien de overtekening zouden er meer mee willen doen), die niet zozeer
deelnemen vanwege de goedgevulde prijzentafel (“een prijs voor iedereen”), maar
vooral uit solidariteit met de mindervalide golfers. Wél hoopt iedere deelnemer er
stiekem op die dag zodanig in vorm te zijn, dat hij/zij één van de drie dinerbonnen
(goed voor twee personen elk) bij Tollius of The Oriëntal Swan wint.
Dit jaar wordt de Handicartclubwedstrijd, toegankelijk voor alle leden van De Hoge Kleij (op
basis van “First come, First served”) gehouden op
Bent u nog géén donateur van de Stichting Handicart? Wij juichen het van harte toe als u lid
wordt. Bel even met de Clubconsul Bob Boerma (tel: 06 53427227)
Bel hem ook als u – onverhoopt – een (tijdelijke) blessure heeft en een Handicart nodig
heeft.
	
  

