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Ondanks de economische malaise was de 
Charity Day van 2013 een ongekend succes, 
een opbrengst van maar liefst € 110.000,-.  
Deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en alle 
andere betrokkenen nogmaals veel dank!
 
We zijn weer volop bezig met de organisatie 
van TheDutch4Kids Charity Day 2014. We 
hopen dat het aantal flights weer iets hoger zal 
uitkomen dan in 2013. En dat zou uitstekend 
nieuws zijn!
 
Verleden jaar nog als gunningstichting  
aanwezig, dit jaar is Stichting Acodo als vierde 
partnerstichting toegevoegd aan het rijtje waar 
ook de Robert Kalkman Foundation, de stichting 
Net4kids en de NTI NLP Foundation onderdeel 
van zijn.

Deze 4 stichtingen zetten zich voor de volle 
100% in voor het welzijn van het kind in  
Nederland of daar ‘buiten’. En wat voor ons 
centraal staat, is dat we kinderen een handje 
kunnen helpen, direct of indirect, om een  
gezonder, gelukkiger, rechtvaardiger, blijer en 
dus beter leven te kunnen leiden. Daarom  
trekken we samen op.
 

Gezien de opbrengst van de vorige Charity Day, 
hebben we ook nog eens drie andere stichtingen 
een donatie kunnen geven van ieder € 2.500,-; 
de stichtingen Inmenszo, Humanitas en de Parel. 
Dat geeft een prettig gevoel.
 
Dit jaar hebben we ‘Education for All Morocco’ 
als gunningstichting opgenomen. Hun missie is 
meisjes in Marokko de mogelijkheid te bieden 
te gaan studeren. Zo vanzelfsprekend is het dus 
allemaal niet. Kortom, veel inhoudsvolle doelen 
waar we financieel ook heel graag inhoud aan 
willen geven.

Als deelnemers steunen jullie ons al enorm maar 
we brengen ook graag de loterij en de veiling 
onder jullie aandacht met als doel … een nog 
hogere opbrengst voor ‘onze kinderen’. Hoe dan 
ook, we vinden het fijn jullie 28 oktober weer te 
mogen verwelkomen en wensen jullie vast een 
sportieve, gezellige dag toe. Tot dan.

Hartelijke groet, namens het 
TD4K bestuur.

Mario Kruijt    
Voorzitter TheDutch4Kids  
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We are very proud of the success of our Charity 
Day in the last three years at The Dutch and we 
are even more pleased to announce that we have 
managed to sell as many teams as last year again. 
We are now in full flow with the operations and 
we are gathering together a nice assortment of 
items for our yearly Lotery and Auction as well. 
Our new Foundation The Dutch4Kids is now in 
it’s third year and we would again, like to thank 
Made in Scotland and The Dutch for their contin-
uous support for our annual event at The Dutch. 
The Dutch has a high standard of quality and we 
truely believe that this strenghthens the reason 
why our event is so successful.

This year we are supporting four Partner  
Foundations, Net4kids, Robert Kalkman 
Foundation and NTI NLP Foundation and the 
ACODO Foundation in Cambodja. Futhermore 
we will support Education For All, this is a 
Moroccan organisation that builds and runs 
safe boarding houses so that girls from rural 
communities can continue their secondary 
education.

This year it is also our intention to support 
a more local charites as well.We as Made in 

Scotland and The Dutch are proud to host the 
event once again and are looking forward to 
meeting all the Sponsors and supporters of this 
years event at The Dutch once again.

It is in our nature to create great golf days with 
memorable experiences 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
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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 ontplooiingsmoge- 
lijkheden te verbeteren. 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. 
Uiteindelijk kwamen hieruit projecten voort, in      
binnen- en buitenland, die op sponsorbasis 
werden uitgevoerd. Dit was de oorsprong en 
voedingsbodem voor de NTI NLP Foundation. 
www.ntinlpfoundation.nl

Het Jongeren Collectief Suriname 
krijgt financiële steun. Door trai- 
ningen komen de kinderen sterker en 
positiever in het leven te staan. Voor (veel)  
kinderen waarvan de ouders geen geld 
hebben, biedt de NTI NLP Foundation 
gelukkig uitkomst. NTI NLP-trai-
ners helpen hierbij (vrijwillig) en leiden 
tegelijkertijd Surinaamse trainers op. 
De jeugd heeft immers de toekomst!
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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/vriendjes 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.

Door middel van de 
bijzondere mogelijk-
heden die de golfsport 
biedt, waaronder 

competitie zonder de risico’s van contactsporten, 
afleiding en therapie bieden aan kinderen en 
jongeren tijdens of gedurende het ziekteproces.
Voor de ouders is dit een bijzondere en indruk- 
wekkende ervaring. Dit geeft de kinderen veel 
kracht en energie om door te gaan.

Marco van Basten is ambassadeur van de
Robert Kalkman Foundation. Tijdens de RKF 
Golf Fun clinic van 31 mei 2014 is ook Peter Paul 
Muller op The Dutch ambassadeur geworden. 
www.robertkalkmanfoundation.com 
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Net4kids 
We geloven dat een betere wereld begint bij  
kinderen. Ieder kind verdient de kans om z’n 
eigen positie en daarmee de toekomst van z’n land 
te kunnen verbeteren. 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 stellen hoge eisen aan 
onze projecten. Naar onze investeerders zijn we 
100% transparant 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 langdurige en ambitieuze samen- 
werking 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 Net4kids.

Rainbow homes 
Dag en nacht moeten duizenden meisjes tussen de 
4 en 18 jaar proberen te overleven in verschillen-
de steden in India. Ze lopen gevaar om op welke 

manier dan ook te worden misbruikt. Net als ieder 
kind hebben zij behoefte aan huisvesting, zorg 
en onderwijs. Met de opvang in Rainbow homes 
worden deze straatkinderen, schoolkinderen. 
Doordat er grote aantallen kinderen zijn die op 
straat leven wordt het probleem grootschalig en 
op een georganiseerde manier aangepakt. Door 
kinderen op te vangen kunnen ze hun persoon- 
lijkheid en talenten ontwikkelen en op deze  
manier bouwen aan een toekomst. Dit project 
voor de zogenaamde ‘rainbow’ kinderen zorgt 
voor onderdak en onderwijs binnen scholen met 
andere kinderen. Samen krijgen ze er les en leren 
ze met en van elkaar. In Kushi home in Delhi 
worden jaarlijks zo’n 100 kinderen opgevangen.  
www.net4kids.org
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Acodo
Cambodja is een erg arm land, en kinderen 
zijn daarbij altijd een kwetsbare groep. Het 
kindertehuis Acodo zet zich in voor weeskin-
deren en andere kansarme kinderen in de pro-
vincie Siem Reap. In het kindertehuis wonen 
40 tot 60 kinderen. Naast het kindertehuis zet 
Acodo zich in voor de zeer arme gezinnen in 
het noorden van Cambodja. Acodo is gestart 
met het programma “Indigent Family Support 
& Community Training Centres”. Een van de 
prioriteiten is de ondersteuning van twaalf 
gerichte districten in de provincie Siem Reap, 
waar de inwoners in extreme armoede leven. 
Empowerment van de plattelandsbevolking 
van Cambodja op het basisniveau is van vitaal 
belang, zodat zij hun eigen leven kunnen 
verbeteren. Het programma is opgezet om 
zelfredzaamheid en duurzame productie van 
voedsel te bevorderen.

Stichting Acodo Nederland ondersteunt het 
kindertehuis Acodo in Cambodja. Onze  
betrokkenheid dateert van 2009, en de  

Stichting Acodo Nederland is opgericht in 
2011. Door het oprichten van de stichting, en 
de toename van financiële middelen, zijn wij 
in staat om grotere projecten aan te pakken. 
Zo hebben wij een belangrijk aandeel gehad 
in het opzetten van de Acodo Farm, die op 
termijn inkomsten moet genereren voor hun 
activiteiten, en een nieuwe keuken met over-
kapping en toiletten laten bouwen, zodat de 
kinderen samen maaltijden kunnen gebruiken. 
www.acodo-nederland.nl
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g “Education For All is where my dreams and 
ambitions began.” Mouna, Age 16
Very few girls from the rural communities of 
the High Atlas Mountains get the opportunity 
of continuing their education beyond primary 
school resulting in an estimated 70% illiteracy 
rate amongst women and girls. The few 
secondary schools are too far away from their 
remote villages, and their families often cannot 
afford the government lodgings or don’t feel 
comfortable sending their girls there. 

Education For All is providing a solution to this. 
Established in 2007, it ensures girls can access 
the secondary schools by building and running 
safe “homes away from home” for girls from 
the poorest and remotest villages. Its first house 
opened its doors in 2007 to 36 girls, and now 
the charity runs 4 houses in total and is currently 
building its 5th. Each house is equipped with 
comfortable dormitories, a computer room and 
hot showers. The girls enjoy 3 nutritious meals a 
day and the love and guidance from a dedicated 
house mother.

The project is inspiring in that there are very few 
costs outside the daily running of the houses. 

Each house employs a house mother and cook 
however all other roles are voluntary, a part from 
a part-time fundraiser who is helping to generate 
much needed funds as the charity expands to 
reach more girls. 

With exam passes over 90% each year and 8 
girls now attending University, it is clear that this 
is a project with a great impact on the current 
and future generations of women and girls in 
rural Morocco. It costs 1000 Euros to provide a 
place for a girl for a year at one of our houses. 
For more information about EFA please visit the 
website: www.efamorocco.org



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 final putt has been holed, 
they miraculously manage to produce a hilari-
ous highlights video to entertain the assembled 
guests. We are delighted 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

Charity Day 2014



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

08.30 uur             Ontvangst

09.30 uur             Welkomstwoord
09.45 uur   Trick-show van Geoff Swain (World trick-show Champion)

11.30 uur             Start Shotgun 18 holes

17.00 uur             Binnenkomst flights, 
    Borrel in de Spijk Bar met loterij

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

It’s all about golf but it’s a show and a very, very funny one!

Geoff’s stunning and inspiring show has entertained at many 
European Tour and World Championship events and he has worked 
with legends in the game such as Gary Player, Ryder Cup Captain’s 
Colin Montgomerie, Paul McGinley and Bernhard Gallacher to current 
Ryder Cup stars Ian Poulter and Justin Rose to name a few. Fun, 
thrills, audience participation, mind blowing golf trick shots,unbe-
lievable hand eye coordination and a thumping good line in banter!

Charity Day 2014
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Hole-in-One
Om de Charity Day nog spannender te maken 
heeft AON verzekeringen een fantastische 
prijs ter beschikking gesteld op hole 10. De 
eerste deelnemer die een Hole-in-One slaat 
wint een Austin Martin V8 Vantage, dus zorg 
dat u op deze hole in topvorm bent! Let op: er 
kan alleen meegedaan worden met de 
gekochte golfballen tijdens deze dag.

Neary
Wie wil meedingen naar de neary-prijs kan 
drie golfballen van The Dutch kopen voor  

€ 30,-. Hiermee kan 
gespeeld worden 
tijdens de Charity 
Day. Al deze gelden 
komen ten goede aan 
onze goede doelen.

TheDutch4Kids
supporting the future
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Tijdens de Charity Day zal er wederom 
een loterij plaatsvinden. De loten worden 
de gehele dag verkocht en kosten € 20,- 
per stuk en 3 loten kosten € 50,-.
Tijdens de borrel zal de trekking 
plaatsvinden.

Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te 
winnen, dus laat uw hart spreken en koop 
loten voor onze goede doelen. Hoe meer 
loten, hoe meer kans op prijzen!
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Ziggo Dome concert
Voor 2 personen een concert naar 

keuze in het Ziggo Dome te 
Amsterdam in de member lounge met 

hospitality voorziening.  
Aangeboden door Emboost Hospitality

 
‘Kip’ Anton Heyboer (1924-2005)

Inkt op geschept papier
Formaat: 65 x 75
Gesigneerd: m.o.

Aangeboden door AllAboutArt

Boottocht Amsterdam
Met 8 personen 2 uur varen door  de 

grachten van het mooie
Amsterdam, incl. kapitein, gastvrouw 

en champagne.
Aangeboden door J. Kuijper

Bedrijfsvideo
Een verslag van uw bedrijfsgolfdag op 

humoristische wijze getoond tijdens uw  
bedrijfsgolfdag.

Aangeboden door teevideo.com

TheDutch4Kids
supporting the future

TheDutch4Kids
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Vakantie Marrakech
Ontdek de wondere wereld van duizend 
en een nacht in Marokko. Zes overnach- 
tingen in Marrakech voor 4 personen. 
Prijs is excl. vlucht en evt. greenfees, incl. 
transfers (één hotel is half-pension, overige 
twee zijn vol-pension - prijs moet voor 
31-12-2015 verzilverd zijn).
Aangeboden door Education for All



Charity Day 2013

TheDutch4Kids
supporting the future

TheDutch4Kids
supporting the future

Charity Day 2013Charity Day 2014

Gesigneerd shirt
Voor de echte voetballiefhebber, een 
gesigneerd voetbalshirt van het 
Nederlands elftal tijdens het  
WK 2014 in Braziliё.
Aangeboden door NTI NLP

Managementtraining 
Een managementtraining met roofvogels 
voor 14 personen.
Aangeboden door Fares Boustanji (www.rebird.nl)

Bedrijfsworkshop met Geoff Swain 
Unieke golfshow tijdens uw bedrijfsdag 
door de trick-master van de golf 
Geoff Swain.
Aangeboden door Geoff Swain

Zeildag 
Een dag zeilen voor 24 personen op het 
IJsselmeer op de Klipper van Anna van 
Oranje.
Aangeboden door Coen Slagt

Open Championships vlag 2013
Unieke vlag getekend door o.a. S. Lyle, 

F. Molinari, B. Koepka, Th. Olesen,  
J. Leonard, D.Johnston, M. Laird, 

G. Fedano Castanez.

Maatpak
Een herenkostuum naar 

uw keuze. 
Aangeboden door Van Zuilen Mode

Voetbalwedstrijd FC Barcelona
Bezoek aan de thuiswedstrijd van 

FC Barcelona in de maand februari 2015 
 met hotel en overnachting voor 

2 personen.(keuze uit 3 wedstrijden)
Aangeboden door Emboost Hospitality

Rondvaart op sloep 25 pers.
Rondvaart met 25 personen 

varen door Amsterdam, 
incl. schipper, drankjes en hapjes.
Aangeboden door The Brown Paper Company



VIP arrangement PSV 4 personen
Voor de echte PSV-fan een VIP-  
arrangement voor een wedstrijd van PSV 
(in overleg). Incl. ontmoeting directeur 
T. Gerbrands en een speler.
Aangeboden door NTI NLP

Diner 20 personen 
Diner bereid door Gerrit Greveling (chef-
kok van The Dutch) op The Dutch voor 
max. 20 pers. incl. wijnarrangement.   
Aangeboden door Egrappé & Gerrit Greveling

Balthazar (12  liter) Pouilly Fumé - 
Cuvée Victor Lasnier.
Deze unieke fles is speciaal gebotteld voor 
TheDutch4Kids. Gemaakt van de beste 
Sauvignon Blanc druiven. Nu op dronk, 
maar nog zeker 5 tot 10 jaar te bewaren.
Aangeboden door De Wijnerie

Masters Vlag
Unieke Masters vlag 2013 

gesigneerd door Adam Scott, 
winnaar 2013.

Golfen Wentworth 4 personen 
Vier greenfees voor op de 

beroemde golfbaan West Course op 
Wentworth Club Limited in  

Groot-Brittannië.
Aangeboden door European Tour

TheDutch4Kids
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TEAMS PARTICIPATING IN THE 
CHARITY DAY 2014
  1: BONARIUS BEDRIJVEN  
      (Mr. H. van Heusden)
  2: ETRO VASTGOEDZORG 
      (Mr. D. Swart & Mr. M. Geerts)
  3: VOGTEN STAAL B.V. 
      (Mr. D. Vogten & Mr. Jack Papen)
  4: SHARKEY GROUP LTD (Mr. S. Sharkey)
  5: VALORI (Mr. M. de Koning)
  6: DIVERSEY BELGIUM (Mr. F. van Metelen)
  7: REINDERS B.V. (Mr. C. Zonneveld)
  8: INTERGAS B.V. (Mr. S. Roelofs)
  9: PATINA GROEP BV (Mr. W. Boots)
10: ARAG  GROUP (Mr. A. Hakkennes)
11: CLIMARAD B.V. (Mr. H. Velten)
12: BUKO (Mr. D. Burger)
13: RUIGENHIL VASTGOED BV 
      (Mr. M. Rietveld & Mr. J. Glimmerveen)
14: NTI NLP (Mr. B. de Boer) 
15: GOLF INGOLFMENT (Mr. S. Tuinstra)
16: THE WASH B.V. (Mr. J. Winterink)
17: SEAFORCE (Mr. H. Brocades Zaalberg)
18: FILOFORM B.V. (Mr. A. van Citters)

19: SMITH-HOLDING DEELNEMINGEN BV 
       (Mr. E. Smith)
20: DE WIJNERIE (Mr. J. Katif)
21: AON NEDERLAND (Mr. A. Wijnands)
22: Members at The Dutch (Mr. M. Kruijt, 
       Mr. P. van Rooyen, Mr. A. de Joode)
23: Members at The Dutch (Mr. R. Bakker, 
       Mr. P.P. Muller, Mr. C. Suiker)
24: Individual Sponsors (Mr. J. Kuiper, 
       Mr. C. Cornelissen, Mr. D. van der Ley)
25: Individual Sponsors (Mr. W. Korte, 
       Mr. B. van Zuillen, Mr. C. Slagt) 
26: Net4Kids (Mr. L. van den Boog, 
       Mevr. A. van den Boog, Mr. S. Glerum) 
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Spelregels Veiling en Loterij
- Gewonnen prijzen kunnen niet worden  
  geruild.
- Gewonnen prijzen kunnen niet worden  
  ingewisseld tegen contanten.
- Biedingen die gedaan zijn, zijn bindend.
- Betaling factuur veilingitem geschiedt 
  binnen 30 dagen.
- Cheques dienen voor 1 november 2015 
  verzilverd te zijn.
- The Dutch/TheDutch4Kids kunnen niet 
  aansprakelijk gesteld worden  voor 
  gewonnen prijzen.
- De winnaar dient zelf contact op te nemen 
  met de contactpersoon om de gewonnen prijs 
  te verzilveren binnen de gestelde termijn,  
  contactgegevens staan vermeld op de cheque.
- Cheques kunnen pas na betaling factuur 
  verzilverd worden.
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