
Het 1e Christiaan Huygens Golftoernooi 
 

Op woensdag 9 september 2015 vindt het Christiaan Huygens Golftoernooi plaats op de golfbaan 

van Golfresidentie Dronten. Het golftoernooi is een initiatief van de Christiaan Huygens school in 

Dronten. Met het golftoernooi vragen ouders begrip voor kinderen met een groot leervermogen. 

Tegelijkertijd gaat de opbrengst van het golftoernooi naar het Christiaan Huygens onderwijs, om 

onderwijs aan deze groep kinderen te waarborgen. 

 

De organisatie van het toernooi is in handen van de Vriendenstichting van Christiaan Huygens 

Flevoland en de Golfresidentie, die haar golfbaan belangeloos ter beschikking stelt. Het 

golftoernooi zal bestaan uit maximaal 20 fligths van 4 personen. Deelname aan het golftoernooi 

kost € 100,- per persoon, inclusief lunch. Dit bedrag gaat in zijn geheel naar het goede doel.  

 

Graag vragen wij u ons te sponsoren voor het 1e Christiaan Huygens Golftoernooi. Onderstaande 

manieren van sponsoren zijn mogelijk. Hebt u een ander idee of wilt u met ons van gedachten 

wisselen? Wij komen graag bij u langs. Bel Jeroen Kraan op 0633 95 61 86 en hij maakt een 

afspraak met u. 

 

1. Logo op reclame aanhanger 

Logo op reclame aanhanger bij entree golftoernooi. Zichtbaar bij de entree van het golfpark 

Golfresidentie. 

Kosten € 100,- per vlak 

 

2. Sponsoring van een flight 

Maximaal 4 deelnemers per flight. Graag opgave van de namen van de deelnemers en hun playing 

handicap. Uw flight bestaat gegarandeerd uit de spelers die u opgeeft.  

Hebt u een flight gesponsord, maar niet voldoende spelers? Laat het ons weten! Wellicht kunnen 

wij helpen. 

Kosten  € 400,- 

 

3. Losse deelnemer flight 

U kunt zich aanmelden als losse deelnemers voor een flight. De indeling van de flight wordt dan 

door de organisatie gedaan. Graag opgave van uw playing handicap, dan proberen wij daar 

rekening mee te houden in de samenstelling van de flights. 

Kosten  € 100,- 

 



Waarom een sponsored golftoernooi? 
 

Het regulier basisonderwijs in Nederland is vooral afgestemd op de gemiddelde leerling. Gelukkig 

zijn er ook onderwijsvormen voor kinderen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig 

hebben, omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. Tot nu toe voorziet het 

onderwijsbestel helaas nog niet in een structurele oplossing voor kinderen die een groot 

leervermogen hebben. 

 

In Flevoland biedt het Christiaan Huygens aan kinderen met een groot leervermogen dit  passende 

onderwijs wel. Met ruim 120 leerlingen en meer dan 100 leerlingen op de wachtlijst, bewijst deze 

school dat zij voorziet in een behoefte. Dit onderwijsinitiatief wordt ondersteund door 

ambassadeurs binnen de Flevolandse politiek en het bedrijfsleven. 

 

Landelijk zijn en worden er al langere tijd gesprekken gevoerd met het Ministerie van Onderwijs. 

Dit heeft echter nog niet geresulteerd in de benodigde financiële ondersteuning van een 

voltijdsonderwijsvorm voor alle kinderen die passend onderwijs nodig hebben. Totdat er een 

structurele oplossing is gevonden, is de school genoodzaakt de ouders te vragen om een flinke 

financiële bijdrage.  

 

Voor de Vriendenstichting is afwachten tot het Ministerie van Onderwijs met extra gelden over de 

brug komt geen optie. De motivatie om het bestaan van de school veilig te stellen is groot. Eén van 

de activiteiten die de ambities zal ondersteunen is dus het organiseren van een 

sponsorgolftoernooi.  

 

Wilt u meer weten over het Christiaan Huygens onderwijs in Dronten, kijk dan op 

www.christiaanhuygensdronten.nl. Ook kunt u een mail sturen naar voorzitter@svchf.nl of bellen 

met 0321 – 33 94 34. 

http://www.christiaanhuygensdronten.nl/
mailto:voorzitter@svchf.nl

