Een Paragolfer golfrolstoel in jouw club?
Ben je lesgever (trainer, initiator golf) en geïnteresseerd
om met de Paramotion golf cart te werken?
Of wil je als clubverantwoordelijk een Paramotion golf
cart in jouw club, maar stel je je nog vragen over de
geschiktheid van jouw terrein en infrastructuur?
Neem dan met ons contact op en wij geven een
demonstratie met de golf cart in Golf Puyenbroeck of
komen ermee naar jouw golfbaan voor een verkenning
op het terrein.

Enkel vzw’s en goede doelen die voldoen aan strenge
ethische criteria komen daarvoor in aanmerking. Wij
danken bij deze ook de Koning Boudewijn-stichting voor
deze mooie erkenning. Een gift van 40€ of meer, gestort op
deze project-rekening kan door de donor immers tot 45%
gere-cupereerd worden met een door de KBS verstrekt
fiscaal attest.
Tegen het einde van dit jaar hopen wij de twee eerste
Paramotions te kunnen aanschaffen. Op termijn denken
wij aan vier tot vijf extra golf carts in Vlaanderen.

Hoe kan je ons project steunen?
Door een gift over te maken op het algemene rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting:
IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1
Met de gestructureerde mededeling: 128/3122/00083
Let wel, gebruik enkel deze gestructureerde mededeling,
anders komt uw gift in het algemeen fonds van De KBS
terecht en niet op onze projectrekening.

Draag onze G-golfsokken en steun ons.

Kris Van Nuffel met de Powergolfer op de baan in Golf Puyenbroeck.

Budgetten en fundraising.
Een bijna nieuwe en gereviseerde Paragolfer cart kost
ongeveer 12.000€ incl. BTW. Met onze fundraising
richten wij ons op service clubs, overheidsinstanties,
particulieren en natuurlijk ook op alle Vlaamse golfers.
Hiertoe hebben wij bij de Koning Boudewijn-stichting een
fiscaalvriendelijke projectrekening aangevraagd en
verkregen.

Speciaal voor ons goed doel heeft Hero on Socks een
unieke set van hoogkwalitatieve geweven golfsokken
ontworpen bestaande uit twee kleurige designs. Per
Bogey box met de twee paar sokken erin die u koopt
steunen zij ons project met 5€. Deze sokken kan u
aanschaffen op hun website: www.hero-on-socks.com

Voor een normaalvalide is het behalen van een
golfvaardigheidsbewijs een grote uitdaging.
Voor een mindervalide echter, is datzelfde GVB tevens een
enorme overwinning op zijn of haar handicap.

Het Mobicart Paramotion Project
Dit project is een initiatief van G-golfer Kris Van Nuffel,
Mobicart vzw, Golf Vlaanderen en Golf Puyenbroeck.
De Paragolfer is een elektrische rolstoel speciaal
ontworpen voor gebruik op en naast de golfbaan met
sta-op-functie om de golfswings rechtopstaand te
kunnen uitvoeren. Deze is uitermate geschikt voor
personen met evenwichts-problemen, een handicap
aan de onderste ledematen, met een beenamputatie,
dwarsleasie of met hemiplegie, kortom, voor
rolstoelgebuikers in het algemeen.

Begin 2019 beschikten enkel Golf Puyenbroeck, Golf
Beveren, en Golf Koksijde Ter Hille over een eigen
Paragolfer cart. Eind 2019 kwam er een Paragolfer bij in De
Krikskens in Beerse en tegen eind juli nog eentje in Golfclub Drie Eycken. Met ons project willen we vanuit
Mobicart dit aanbod uitbreiden naar 8 à 10 Paragolfers
verspreid over de Vlaamse Golf clubs tegen einde 2021.

Het Levo Junior Project
Met ons Levo Junior Project leggen wij ons sinds mei 2020
toe op G-golf voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Wij
investeren daartoe €1K in een Junior kit voor de Paragolfer
en €9K in een manuele Levo starolstoel. Wij werken in dit
project nauw samen met To Walk Again en Child Support
Belgium die respectievelijk 15 en 20 kinderen (6-12j) met
een beperking van de golfsport willen laten proeven.

Golf Vlaanderen en G-golf
De golfsport leent zich uitermate om mensen met een
verschillende staat van paraatheid met en tegen elkaar te
laten spelen, dankzij het golfhandicap-systeem dat het
spelniveau van de speler in rekening brengt. Het samenzijn
met zowel valide als mindervalide medespelers bevordert
de sociale integratie en draagt op positieve wijze bij aan de
levenskwaliteit van de G-golfers.
Sinds 2017 promoot Golf Vlaanderen met het G-golf project
de golfsport voor andersvaliden. Dat werd onder meer
mogelijk gemaakt door de financiële steun van Sport
Vlaanderen. Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om
G-golf initiaties en G-golf lessenreeksen te organiseren en
de clubinfrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief
ter beschikking staan voor G-golfers, en om zelf ook een
eigen G-golf werking op te starten. Daarnaast organiseert
Golf Vlaanderen samen met Mobicart en G-golfcentrum De
Krikskens nu ook actief G-golfinitiaties in revalidatiecentra.
De meeste clubs met een actieve G-werking richten zich tot
personen met een fysieke beperking. Golf biedt immers
veel mogelijkheden voor mensen die minder mobiel zijn of
die revalideren van een letsel. Zij kunnen door te golfen
veel lichaamsperceptie en -controle terugwinnen. Golf is
ook een ideale sport voor wie bijvoorbeeld nog wel kan
bewegen, maar niet snel kan reageren op een
tegenstander. Of voor wie de intensiteit van andere (G)sporten te zwaar wordt.
Golf Puyenbroeck is één van die clubs en stelt in dit project
haar golf cart ter beschikking om ook in andere clubs
demonstraties te kunnen gaan geven.

Nuttige adressen en contactgegevens

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.paramotiongolf.be
Info over de Paramotion, demo’s & fundraising
Wil je een demo van de Paramotion golf cart op jouw terrein?
Of een voorstelling van ons project in jouw service club?
Wil je ons steunen of wens je meer info over fundraising?

- bel Kris Van Nuffel op +32 489 84 76 68
- of mail naar info@paramotiongolf.be

Meer weten over Mobicart vzw?
- bel Guido Geenen op +32 472 40 19 90
- of mail naar mobi@mobicart.be

Meer weten over G-golf en Golf Vlaanderen?
- bel Katrien Pauwels op +32 2 752 83 30
- of mail naar k.pauwels@golfvlaanderen.be

De Koning Boudewijnstichting:
Meer informatie over de projecten van de Koning
Boudewijnstichting, evenementen en publicaties
vind je op www.kbs-frb.be.
Met alle vragen kan je ook terecht op:
info@kbs-frb.be of +32 70 233 728

Het volledige G-golf aanbod vind je op de website van Golf
Vlaanderen: www.golfvlaanderen.be
Mobicart vzw - Akkerstraat 51 - 2370 Arendonk
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