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Op dinsdag 30 oktober 2012 staat Golf-
baan The Dutch volledig in het teken van 
haar eerste TheDutch4Kids Charity Day. 
We zijn erg trots dat we als ‘jonge’, onaf-
hankelijke stichting samen met The Dutch 
dit evenement kunnen en mogen organise-
ren. We hebben ervoor gekozen om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen voor degenen 
die aan de ene kant de toekomst hebben, 
maar aan de andere kant o zo kwetsbaar 
zijn: ‘onze’kinderen! We steunen drie door 
ons geselecteerde stichtingen, die het kind 
in hun specifieke doelen centraal stellen; 
Net4kids, de Robert Kalkman Foundation 
en de NTI NLP Foundation. Deze dag 
leveren meer dan 100 golfers een bijdrage 
met als slotakkoord een verrassende 
Charity veiling. 

Graag tot ziens op TheDutch4Kids Charity 
Day. Wat mij betreft het begin van een 
mooie traditie.
 
Mario Kruijt    
Voorzitter TheDutch4Kids  

This year’s Charity Day at The Dutch is a 
special celebration for all of us participa-
ting. We opened the course just over a year 
ago and this is the first time we have had 
the opportunity and are able to host the 
Charity Day in it’s full glory and capa-
city at The Dutch. Made in Scotland has 
supported Net4kids for some 10 years now 
and it’s our pleasure again to continue our 
support to them and expand our support 
further by helping out two other great 
Foundations to help children in need.
Robert Kalkman Foundation and NTI NLP 
Foundation are the two other Foundations 
which we have chosen to take under our 
wing this year. We as Made in Scotland and 
The Dutch are proud to host and receive all 
the Sponsors and supporters of this years 
event at The Dutch. It’s in our nature to 
create great golf days with memorable ex-
periences and I am sure this great day will 
fulfill this category for all of us to cherish.

David Burnside
Founder of Made in Scotland & The Dutch

Voorwoord
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Missie
De missie van de NTI NLP Foundation 
(anbi) is om kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar te helpen hun 
ontplooiingsmogelijkheden te verbe-
teren. De NTI NLP Foundation zet zich 
in om zo veel mogelijk kinderen te laten 
ervaren dat ze de moeite waard zijn om 
gezien en gehoord te worden. Zodat ook 
zij hun eigen unieke bijdrage kunnen 
leveren aan de wereld. Hoe? Enerzijds 
door het steunen van initiatieven vanuit 
NTI NLP zelf, anderzijds door bij NTI 
NLP opgeleide mensen te ondersteunen 
die een project willen uitvoeren waarin 
effectieve communicatie en persoonlijke 
ontwikkeling centraal staan.

Historie
De oprichters van NTI NLP, Bouke de 
Boer en Dorien Groot, zijn in 1992 in 
Amerika opgeleid in NLP. Daar maakten 
ze kennis met het ‘scholarship’-principe. 
Dit brachten zij in hun eigen instituut 
ook in praktijk, voor allochtonen. Uitein-
delijk kwamen hieruit projecten voort, in      

binnen- en buitenland, die op sponsor-
basis werden uitgevoerd. Dit was de 
oorsprong en voedingsbodem voor de 
NTI NLP Foundation. 
www.ntinlpfoundation.nl
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Goede doel
Projecten: Meerjarig NLP-traject in Suri-
name (voor o.a. onderwijzers en ouders), 
MBO-school in Ghana voor kansarme 
jongeren, begeleiders van OCB in Bra-
bant. En basisschool het Kleurenorkest in 
Limmen is het meest recente project. 
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De Robert Kalkman Foundation laat kinderen met kanker en/of een beperking 
kennis maken met de fascinerende wereld van Golf. Ook hun broertjes/zusjes/vriendje/
vriendinnetje kunnen meedoen met de Golf Fun clinics. Door het plezier, ontspanning, 
afleiding, frisse lucht en het competitie element leven de kinderen helemaal op en ontstaan 
nieuwe vriendschappen. Voor de 
ouders is dit een bijzondere en in-
drukwekkende ervaring. Dit geeft de 
kinderen veel kracht en energie om 
door te gaan. Marco van Basten is 
ambassadeur van de Robert Kalk-
man Foundation. 
www.robertkalkmanfoundation.nl

Goede doel

Steven tijdens en na behandeling. Een enthousiaste golfer geworden.

Golf Fun for Children with cancer



We geloven dat een betere wereld be-
gint bij kinderen. Ieder kind verdient de 
kans om z’n eigen positie en daarmee de 
toekomst van z’n land te kunnen verbe-
teren. Daarom willen we delen; onze tijd, 
expertise en/of geld om samen een wereld 
te creëren waarin ook kwetsbare kinderen 
kansen krijgen. Net4kids is anders. Wij 
hanteren een zakelijke benadering en stel-
len hoge eisen aan onze projecten. Naar 
onze investeerders zijn we 100% trans-
parant door volledig inzicht te geven in 
geldstromen en resultaten. Investeerders 
worden direct betrokken bij de projecten, 
door zelf een project te kiezen dat aansluit 
op hun core business en door een lang-
durige en ambitieuze samenwerking aan te 
gaan. Met als doel het creëren van impact 
aan de kant van de projecten èn aan de 
kant van de investeerders. Sinds 2004 
steunt Made in Scotland exclusief in 
nauwe samenwerking met Net4kids 

Loreto House 
in Calcutta. 
Door de 
organisatie 
van een 
jaarlijks golf-
evenement 
wordt het 
geld opge-
haald dat zo 
onontbeerlijk 
is voor de 
meisjes. Wilde Ganzen geeft boven op de 
opgehaalde gelden een premie van 54%. 
In Calcutta hebben meer dan 100.000 kin-
deren geen dak boven hun hoofd. Vooral 
meisjes lopen dagelijks een grote kans 
om slachtoffer te worden van misbruik 
en geweld. De meisjes in Loreto House, 
op dit moment 140 in totaal, ontvangen 
onderdak, verzorging en scholing.    
www.net4kids.org

De passie van Made in Scotland & Net4kids

De kracht van delen

Goede doel
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Tee Video; Unique product and Scottish sense of humour

Tee Video is based near Edinburgh, Scotland but covers events worldwide providing 
the ultimate in Golf Event entertainment. Just a few hours after the fi nal putt has been 
holed, they miraculously manage to produce a hilarious highlights video to entertain 

the assembled guests. We are delight-
ed to welcome them to the Dutch and 
hope you enjoy their unique product 
and Scottish sense of humour!

Is this the type of thing or you can say we have been covering events for you for over 
10 years and we’re delighted to come on board and lend our support to such a fantastic
Charity Event. You could also say that we are celebrating 25 years next year. If you 
want to offer the lodge as a prize for a couple of nights for maybe 4 people including
golf at Gullane we can put 
together a package.
www.teevideo.com
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Programma

Het programma van deze bijzondere dag zal er als volgt uitzien:

09.30 uur             Ontvangst

10.45 uur             Welkomstwoord

11.30 uur             Start Shotgun 18 holes

17.00 uur             Binnenkomst Flights, 
    Borrel in de Clan Lounge met Loterij

18.30 uur             Diner Restaurant, Prijsuitreiking
    Veiling en vertoning van film door TeeVideo



Loterij
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Gesigneerd golfshirt
Een gesigneerd shirt door 
Colin Montgomerie.

Headcover
Gesigneerde headcover door 
Jack Nicklaus.

Champions League
Twee kaarten voor een 
wedstrijd AJAX-Champions 
League, incl. diner.

Seminar ‘Jouw redenen  van 
bestaan’
Tien kaarten voor zondag 3 
maart 2013. Thema: passie.
Dagvoorzitter: Humberto Tan.

Voetbalkaarten
Tien kaarten voor Heerenveen- 

AZ op 26 april 2013. Incl. 
busreis, diner en rondleiding 

stadion.

Gesigneerde kindershirts
Twee gesigneerde NIKE-shirts 
voor kinderen, gesigneerd door 

NIKE tourspelers.

Feyenoord shirt
Uniek gesigneerd Feyenoord 

shirt door het voltallige elftal.

Golfpakket
Een golfpakket 

samengesteld door 
The Dutch.
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Cap en polo
Een golfcap en golfpolo van de 
Robert Kalkman Foundation.
 

Bloemen
Schitterend gemengd boeket 
bloemen. 

Golfen met golfpro
Golfen samen met golfpro 
Robert Kalkman, oprichter van 
de Robert Kalkman Foundation.

Flatscreen TV
Een Philips Flatscreen 
breedbeeld televisie.

Eeuwen oude golfclub
Top kwaliteit golfclub gemaakt 

door de bekendste clubmaker 
firma van St. Andrews, 
Robert Forgan & son.





Veiling
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Vlag gesigneerd
Unieke Ryder Cup vlag, 
getekend door Colin 
Montgomerie, captain van 
de Ryder Cup 2009.

Pro-dag op The Dutch
Geheel verzorgde golfdag op 
The Dutch met pro, inclusief 
3 greenfees en een diner.

Golfschilderij
Formaat: 80 x 80 cm.
3/50 2003
Gesigneerd R.O. /J. Landa

Ballonvaart
Iets om nooit te vergeten, een 
ballonvaart voor 5 personen. 
Genieten van het schitterende 
uitzicht van grote hoogte.

Concert Ziggo Dome
Voor 4 personen VIP-kaarten 

voor een concert van Jason 
Mraz in het Ziggo Dome op 

22 november 2012.

Boottocht Amsterdam
Met 8 personen 2 uur varen 

door Amsterdam, incl. kapitein, 
gastvrouw en champagne.

Ajax shirt
Uniek gesigneerd Ajax shirt 
met de handtekeningen van 

D. Boerrigter, S. Swart en 
R. de Boer.

Training
Leiderschapstraining: NLP 

Leadership Practitioner bij NTI 
NLP (12 dagen + 5 avonden) 

Eerstvolgende start: 13/02/2013.
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Feyenoord shirt en voetbal
Voor de echte Feyenoord-fan, 
een uniek gesigneerd 
Feyenoord shirt en voetbal. 

Skybox AZ-Vitesse
Voor max. 14 personen op 
zaterdag 19 januari 2013 naar 
AZ-Vitesse kijken. Inclusief 
buffet.

Headcover + Boek
Gesigneerde headcover 
en boek door Jack Nicklaus.

Golfhandschoen
Ingelijste golfhandschoen van 
Nick Faldo.

Business-box arrangement
Volledig verzorgd arrangement 

voor 3 personen in de 
business-box van AZ. Incl. 

P-kaart, diner en give-a-way.

Schilderij Earth
Schitterend schilderij van 

Edo Kaaij. Gesigneerd R.O.
Afmetingen: 130 x 130 cm.

Maatpak
Een herenkostuum speciaal 

voor u op maat gemaakt.

Cabrio rijden
Een weekend lang een 

Mercedes cabrio rijden.
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Gesigneerd golfshirt
Een gesigneerd golfshirt door 
Colin Montgomerie, Michael 
Campbell en Reinier Saxton.

Keshi parels
72 grijze barok parels 
geregen als collier. Het collier 
wordt geleverd met certificaat.

Golfen 
Vier greenfees voor op de 
beroemde golfbaan West Course 
op Wentworth Club Limited in 
Groot-Brittannië.

Golftrip voor 3 personen + pro
2-daagse golftrip naar een hele 
mooie bestemming in Schot-
land, incl. greenfees, vlucht, 
overnachting en golfpro.
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Sponsors & 
deelnemers

Team Deelnemers:
1.    Profonte (Mr. J. Petit)
2.    Bwise (Mr. R. Pijselman)
3.    NTI NLP (Mr. B. de Boer/
       Mrs. E. de Vries)
4.    Etrovastgoedzorg (Mr. D. Swart & 
       Mr. M. Geerts)
5.    Bonarious Bedrijven 
       (Mr. H. van Heusden)
6.    Stichting Proodos (Mr. D. van Prooij)
7.    Valori (Mr. M. Koning)
8.    EMC Computer Systems Benelux  
       (Mr. H. Middelberg)
9.    A. Denslagen & Co (Mr. B. Denslagen)
10. Intergas Verwarming (Mr. S. Roelofs)
11. Buko (Mr. D. Burger)
12. Golf Ingolfment (Mr. S. Tuinstra)
13. Wolfsbergen & Osnaberg Accountants   
      (Mr. J. Papen)
14. Founder Member (Mr. B. Rachman)
15. Z-Press Media Group (Mr. A. Kleijn)
16. Rabobank Drechtstede 
      (Mr. L. van der Hoek)

17. SourcelDea (Mr. S. Tuinstra)
18. Branding Office Furniture 
      (Mr. J. Kuiper)
19. Member at The Dutch 
      (Mr. O. van der Plaat)
20. Members at The Dutch (Mr. M. Kruijt,  
      Mr. P. van Rooyen & Mr. A. de Joode)
21. Glimstaal (Mr. J. Glimmerveen)
22. Kaaij Group (Mrs. A. Bakker-Lenders)
23. Post & Co (P&I) (Mr. D. Hardenbol)
24. Founder Member (Mr. P. Blokland)
25. Members at The Dutch (Mr. R. Bakker & 
      Mr. P. Kroon)
26. Smith-Holland Deelnemingen 
      (Mr. E. Smith)
27. Dutch (Mrs. M. Hoogendoorn)
28. Professional (Mr. M. Vermeulen)
29. Net4kids (Mr. L. van den Boog, 
      Mrs. A. van den Boog & 
      Mrs. A. Zevenbergen)
30. Individual Sponsors Team 
       (Mr. T. de Jong, Mr. B. Hartman & 
       Peter van Soest Herenkleding)



Sponsors & 
deelnemers

Sponsors:



Tekst & redactie
Stephan Glerum, TheDutch4Kids
Ingrid Cantrijn, Cantrijn Groep BV
David Burnside, TheDutch4Kids

Vormgeving & Druk
Mandy Kühne, Emboost
Canon Nederland

Organisatie
Liselotte van Son, The Dutch
David Burnside, TheDutch4Kids

Oplage
250 stuks




