Stichting Handicart
De stichting Handicart is een landelijke stichting die zich ten doel stelt om tijdelijk of
permanent minder valide golfers in staat te stellen het golfspel te beoefenen.
Dankzij vele donateurs kunnen via deze stichting buggy‟s ter beschikking worden
gesteld voor minder valide golfers. Ook “De Haenen” heeft hiervoor een aantal
buggy‟s gereserveerd.
Minder valide spelers die in het bezit zijn van een gebruikerspas kunnen een buggy
tegen een gereduceerd tarief huren.
Een gebruikerspas kan men verkrijgen door een door huisarts of specialist
ondertekende medische verklaring die u tesamen met een pasfoto inlevert bij de
consul.
Reservering van de handicart dient te geschieden via de receptie van het Golfpark.
Van bezitters van een gebruikerspas wordt verwacht dat zij het jaarlijks een gift
(ca. € 50,- ) overmaken naar de stichting Handicart.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de consul Handicart:
John van Grinsven, 076-5878572. Bij de informatiebalie vindt U de flyers waarin u
nadere informatie vindt over het donateurschap van de Stichting Vrienden van
Handicart.
HANDICART spelregels
1. Het reserveren dient op naam te geschieden en wel maximaal één (1) week te
voren. Indien u deelneemt aan een wedstrijd kunt u inschrijven zodra de
inschrijflijst voor die wedstrijd wordt gepubliceerd (gebruik handicart dus ook
vermelden op wedstrijdlijst).
2. Handicarts worden ingezet voor alle kaarthouders. Daarom hebben clubleden
geen voorrang boven kaarthouders van elders (eerst komt, eerst maalt).
N.B. Kaarthouders hebben WEL voorrang boven valide golfspelers.
RESERVEREN = BETALEN.
3. De handicarthouder (bestuurder) is verantwoordelijk voor de betaling van een
eventuele medepassagier (zie tarieflijst).
4. Voorkom „ZWARTRIJDEN‟. Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de
kaarthouder niet alleen de regels, maar vooral het vertrouwen dat in hem/haar
werd gesteld en daarom is de clubconsul door de stichting gemachtigd om bij
overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen.
5. In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld bij de receptie.
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