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Sinds 2013 organiseren Raphaëlstichting en SpringerUit een sponsorgolftoernooi onder de titel ‘Golf 
voor de zorg’. De deelnemers sloegen vorig jaar € 5.000,- bij elkaar voor een ‘Motomed’ voor Rudolf 
Steiner Zorg in Den Haag. De reacties waren erg positief. Volop reden om dit jaar een derde editie te or-
ganiseren! Ieder jaar kiezen de organisatoren een project van één van de locaties van de Raphaëlstichting 
dat niet vanuit de AWBZ gefinancierd wordt.

Het programma:

14.00 - 14.45 uur Ontvangst met koffie, cappuccino of thee en (huisgemaakt) gebak
15.00 uur Aanvang 9 holes (Stableford)
15.30 uur Aanvang clinic
17.30 - 18.30 uur Borrel met bittergarnituur
18.30 - 21.00 uur BBQ met biologisch vlees van De Groene Weg Slagerij + prijsuitreiking.

De locatie Golfclub Dirkshorn, Groenvelderweg 3, 1746 EE Dirkshorn, T 0224 27 40 50

Voor uw bedrijf en/of uw relaties kunt u een flight [voor 4 personen] inkopen voor  €  400,-. Het is 
ook mogelijk om als losse deelnemer in te schrijven. De kosten daarvoor bedragen  € 100,-. Uiteraard 
hebben we ook voor mensen die minder thuis zijn in het golfspel, of voor diegenen die het golfen eens 
willen uitproberen, een clinic georganiseerd. In deze clinic worden u, onder begeleiding van een Pro, 
de beginselen van het golfen bijgebracht. Kosten voor de clinic zijn € 100,- per persoon.

Meer Sponsormogelijkheden
Naast deelname aan het evenement kunt u tevens een sponsorbijdrage leveren om zo uw onderneming 
te promoten én het bovengenoemde project extra te ondersteunen. Ons sponsorpakket bestaat uit de 
volgende mogelijkheden:

Golfballen-sponsoring (voor € 500,-)
Alle deelnemers worden voorzien van een doosje golfballen. Wij hebben voor het toernooi ongeveer 
400 golfballen nodig. Uitgaande van een kwalitatief goede bal met opdruk zal het bedrag hiervoor 
ongeveer € 500 (incl. BTW) zijn. De nota van de golfballen kan direct op uw bedrijfsnaam geadresseerd 
worden waardoor in de meeste gevallen de BTW teruggevorderd kan worden.

Hole-sponsoring (voor € 150,-)
Wellicht wilt u een van de 18 holes sponsoren. Voor € 150,- kunt u een hole sponsoren. Wij zorgen voor 
twee mooie borden met uw logo. Een bord wordt geplaatst bij de afslagplaats van de hole waarvan u 
de sponsor bent. Het andere bord wordt bij de ingang van de golfbaan geplaatst zodat bij aankomst de 
deelnemers uw bedrijfsnaam en bijdrage aan het evenement kunnen zien.

Prijzen-sponsoring (voor € 150,-)
Omdat de dag naast netwerken, gezelligheid en het goede doel ook een sportief karakter heeft, wil-
len we de goed presterende deelnemers natuurlijk niet met lege handen laten gaan. Wij zullen dan ook 
prijzen uitreiken aan de winnaars van de Neary en Longest drive competitie én aan de overall winnaars. 
Tevens maken wij op ludieke wijze overige winnaars bekend.
Wellicht wilt u namens uw bedrijf een prijs voor de winnaars ter beschikking stellen. Dit kan in overleg 
met ons plaatsvinden. Wees creatief en stel uw producten onder de aandacht van de deelnemers.

Goodiebag-sponsoring
Graag willen wij na afloop alle deelnemers een tas met een paar presentjes mee geven. Wij zijn op zoek 
naar bedrijven die deze presentjes ter beschikking willen stellen. Gaat u daarbij uit van ongeveer 
130 deelnemers.

Mocht u zelf nog suggesties hebben om een bijdrage te leveren dan vernemen wij dat uiteraard graag 
van u.

Mee doen? Wacht niet te lang om teleurstelling te voorkomen en stuur een mail naar
F.Vonder@scorlewald.nl 
Friso neemt contact met u op voor verdere details.

Wij hopen van harte u te kunnen begroeten!

De organisatoren.

Dit jaar gaat de opbrengst naar een geweldig initiatief van de Novalis-
hoeve op Texel. Ze willen een ijskar aanschaffen en daarmee eigenge-
maakt ijs verkopen op het eiland.
De bewoners van de Novalishoeve spelen hierin de hoofdrol. Zij zullen 
het ijs gaan bereiden en uitventen op Texel. Het geeft ze de kans een 
eigen onderneming te starten onder begeleiding en coaching van de 
Novalishoeve. Op deze manier wordt er niet alleen heerlijk biologisch 
ijs verkocht maar participeren de bewoners ook in de maatschappij.

Uitreiking cheque in 2014 De ‘Motomed’ (beentrainer met 
 fietslabyrint) voor de bewoners 
 van Rudolf Steiner Zorg [2014]



Zorgboerderij Novalishoeve op Texel is een biologisch-dynamisch land- 
en tuinbouwbedrijf met melkkoeien op zo’n 40 hectare land. Op de boer-
derij wonen en werken jongeren met een psychiatrische zorgvraag en/of 
een verstandelijke beperking.
De Novalishoeve heeft een zuivelwerkplaats waar kaas, kwark en pud-
ding wordt gemaakt en een groentetuin waarvan de opbrengst in de eigen 
winkel wordt verkocht. Er wordt ook dagbesteding geboden aan zorgvra-
gers die niet op de Novalishoeve wonen.

SpringerUit is een drukkerij die het sociaal-maatschappelijk ondernemen 
hoog in het vaandel heeft staan. De drukkerij is gevestigd op het terrein 
van Scorlewald. In het bedrijf zijn een aantal bewoners van de instelling 
werkzaam. Op 11 oktober 2010 ontving SpringerUit de Ondernemers-
prijs ‘Bergen Verzetten’ voor Duurzaam Ondernemen.

De Raphaëlstichting is een zorgaanbieder in Noord- en Zuid Holland. 
Op zo’n 30 locaties wordt liefdevolle zorg verleend aan 1200 mensen 
met een beperking. Het centraal bureau is gevestigd in Schoorl. 
www.raphaelstichting.nl

SpringerUit drukwerk
Valkenlaan 14
1871 AV  Schoorl
T 072 50 20 300
www.springeruit.nl

Raphaëlstichting
Duinweg 35
1871 AC  Schoorl
T 072 50 99 000
www.raphaelstichting.nl

IBAN: NL73RABO0358527813 tnv Raphaëlstichting Schoorl ovv 15812 - 13000 ‘Golf voor de Zorg’


