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Doelstelling 
Stichting Golf voor Mindervaliden “Handicart” heeft volgens artikel 2 van haar statuten als doel:
          
“Het bevorderen van deelname aan het golfspel door mindervalide golfers op golfbanen in 
Nederland”. 
 
De stichting zet zich in  dit doel te bereiken  
- door via, door de Nederlandse Golf Federatie (NGF), erkende golfverenigingen en/of banen 

door middel van het in bruikleen ter beschikking stellen van Handicarts voor mindervalide 
beoefenaren van de golfsport.  

- het verrichten van allerhande werkzaamheden die deze terbeschikkingstelling kunnen 
bevorderen, waaronder het inzamelen van financiële middelen en het promoten van 
golfsport als zijnde een sport die ook door mindervaliden kan worden beoefend. 

 
Missie 
De stichting wil daar waar nodig mobiliteit verschaffen voor haar pashouders. 
  
Strategie 
De stichting tracht deze doelstelling te bereiken door Handicarts aan te schaffen en die in bruikleen 
uit te zetten bij de golfclubs in Nederland en door het sluiten van overeenkomsten met golfbanen 
zodat haar pashouders tegen een gereduceerd tarief van de daar aanwezige karren gebruik kunnen 
maken. 
            
Namens de stichting worden faciliteiten aangeboden in het aanbieden van oplossingen en adviezen 
die de mobiliteit voor mindervalide golfers ten goede komen. Dit onder meer door clubs te adviseren 
bij het aanleggen van paden, het adviseren op het gebied van stallingen en alle  overige zaken die de 
mobiliteit ten goede kunnen komen.         
      
De stichting heeft zich uitgesproken om bij de uitvoering van de doelstellingen waar mogelijk 
milieubewust te handelen.           
  
Stichtingsvermogen 
De stichting zet haar vermogen in om haar doelstellingen te realiseren.    
          
Beleidsplan 2015 - 2018 
Zoals beschreven in het beleidsplan 2015 – 2018 2015 heeft het bestuur besloten tot de invoering 
van “MijnHandicart”. MijnHandicart is een softwareprogramma waarmee Stichting Handicart meer 
grip zal krijgen op haar nu al weer bijna 880 golfkarren (Handicarts).  
 
Dit softwareprogramma geeft meer inzicht in het gebruik van de Handicarts. Het systeem stelt de 
stichting in staat direct met de pashouders de vergoeding voor het gebruik af te rekenen.  
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In 2016 is het softwareprogramma Visage in gebruik genomen. Het GPS software programma Visage 
stelt de golfbanen in staat de karren te laten rijden waar zij vinden dat deze behoren te rijden. Ook 
geeft het programma de stichting informatie over de gereden rondes en de staat van de accu’s.  
 
Door een koppeling tussen MijnHandicart en Visage verkrijgt de stichting een accuraat beeld over het 
gebruik van de karren die zij in  bruikleen uitgeeft op de golfbanen. Tevens heeft zij hierdoor inzicht 
in de technische staat van de accu’s. 
 
De uitvoering van MijnHandicart is eind 2015 gestart.  Het project MijnHandicart bestond uit drie 
fases welke inmiddels allen afgerond zijn. 
 
CRM - Salesforce 
In 2016 is besloten om de bestaande database te vervangen door een nieuw CRM systeem. Door 
gebruik van het nieuwe CRM systeem (Salesforce), kan Stichting Handicart beter op toekomstige 
ontwikkelingen inspelen. Vanwege de ANBI status van Stichting Handicart stelt Salesforce 10 licenties 
om niet ter beschikking.  
 
Eind december 2016 heeft de migratie van data vanuit de database naar Salesforce plaatsgevonden. 
In 2017 is het systeem geïmplementeerd en verder uitgebouwd. De CRM is de basis. Daarin worden 
de gegevens beheerd van alle pashouders, donateurs, golfbanen en vrijwilligers. Tevens wordt daarin  
alle relevante data die vanuit MijnHandicart wordt verkregen verwerkt. Binnen Salesforce worden 
ook alle financiële processen verwerkt. 
 
Handicarts 
In 2019 is besloten om alle Handicarts op termijn te vervangen door karren met Lithium-ion 
batterijen. De bestaande karren met lood-zuur accu’s zijn kwetsbaar wanneer zij niet goed worden 
onderhouden, daarnaast zijn deze accu’s een zwaardere belasting voor het milieu. Na onderzoek is 
gebleken dat het financieel goed mogelijk is om de duurdere Li-ion karren aan te schaffen omdat zij 
een langere levensduur hebben. Rekening houdend met deze langere levensduur van de karren en 
met de lagere onderhoudskosten ontlopen de kosten per kar per jaar elkaar niet veel. 
 
De stichting blijft alert op nieuwe ontwikkelingen zodat het mogelijk blijft de Handicarts tegen een zo 
laag mogelijke prijs te verhuren.  
 
Golfbanen 
Het aantal banen waarmee samengewerkt wordt groeit nog steeds. De stichting kent twee manieren 
waarop zij samenwerkt. Zij geeft óf karren uit in bruikleen óf zij sluit een huurovereenkomst met 
banen die karren tegen een laag tarief ter beschikking stellen aan alle pashouders. 
 
Nu de exploitatie van de Handicarts verregaand geautomatiseerd is kan gekeken kunnen worden of 
de ontwikkelde software ook toegepast kan worden voor de verhuur van de karren die van de 
verschillende banen gehuurd worden. Hiernaar is inmiddels vraag ontstaan. 
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Pashouders 
Ieder jaar neemt het aantal pashouders toe. Eind 2020 waren er 24.131 Handicartpassen uitgegeven 
(2015: 20.009). Tegenover een instroom van 2.749 stond een uitstroom van 1.987 pashouders. Dit is 
in lijn met het beeld dat wij de laatste jaren  zien. 

 
 

 
Analyse pashouders over de laatste 12 jaar 
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Financiën 
Het bestuur heeft zich eind 2011 uitgesproken dat het een goede situatie zou zijn wanneer Stichting 
Handicart zelf haar Handicarts zou kunnen exploiteren. Stichting Handicart kan dan een beroep doen 
op Stichting Vrienden van Handicart om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Onder deze  
investeringen worden de te vervangen en de nieuw te kopen Handicarts begrepen. 
 
Begroting 
Het bestuur van de stichting heeft de wenselijkheid bekeken om jaarlijks een begroting op te stellen. 
De aard van de werkzaamheden van Stichting Handicart brengt met zich mee dat inkomsten en 
uitgaven met een redelijke zekerheid zijn te voorspellen. Hierdoor is er nog geen behoefte om een 
begroting op te stellen. 
 
 
 
(datum bijgewerkt beleidsplan) 
Maarn, 30 juni 2020 


