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De Stichting Handicart is een landelijke stichting die als missie heeft om mobiliteit te 
verschaffen aan tijdelijk of permanent mindervalide golfers om hen daarmee in staat te 
stellen het golfspel te blijven beoefenen. Daarmee geeft de stichting deze groep golfers de 
mogelijkheid zowel lichamelijk als ook geestelijk actief te blijven.  
 
De visie van de stichting 
Door middel van eigen bijdragen door de pashouders, donaties, giften, legaten en 
schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde inkomsten om eigen Handicarts aan te 
schaffen. Deze Handicarts worden geplaatst op golfclubs in Nederland.  
Daarnaast huurt Stichting Handicart jaarlijks ook nog bijna 200 golfkarren op 57 banen in 
Nederland. Deze golfkarren worden vervolgens door de deelnemende banen tegen een laag 
tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking gesteld. 
Hierdoor kunnen ook op De Haenen minder valide spelers die in het bezit zijn van een 
gebruikerspas, een buggy/handicart tegen gereduceerd tarief huren.  
 
Aanvragen handicartpas 
Een gebruikerspas kan men aanvragen door het inschrijfformulier op de website van de 
stichting te downloaden en in te vullen (www.handicart.nl). Ook moet de huisarts of 
specialist op dit formulier een medische verklaring ondertekenen. Samen met een pasfoto 
kan dit formulier ingeleverd worden bij de vertegenwoordiger (de consul) van de stichting 
op De Haenen. 
Van de bezitters van de Handicartpas wordt verwacht dat zij aanvullend een minimale 
donatie van € 50,- jaarlijks aan de stichting overmaken. 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de consul van de Stichting Handicart 
op De Haenen: Ton Peijnenborg (0648956598, t.peijnenborg@gmail.com).  
 
Voor mogelijkheden om donateur te worden van de stichting vindt u alle info op de website 
van de stichting (www.handicart.nl) of via de flyers die verkrijgbaar zijn bij de info op De 
Haenen. 
 
Beperkte Handicartpas 
Golfpark de Haenen kent ook nog een beperkte Handicartpas die maximaal 3 maanden en 
alleen op de Haenen geldig is. Het inschrijfformulier voor deze pas is te verkrijgen bij het 
secretariaat van de golfclub of de consul. 
 

Handicart spelregels 
 
1. Het reserveren van een Handicart kan op verschillende manieren: per app, PC of laptop 

of door direct contact op te nemen met de receptie van de golfbaan. Indien u 
deelneemt aan een wedstrijd kunt u op de inschrijflijst voor die wedstrijd ook selecteren 
dat u een Handicart nodig heeft. 
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2. Handicarts worden ingezet voor alle kaarthouders. Clubleden hebben dus geen voorrang 
boven andere kaarthouders. Kaarthouders hebben wel voorrang boven valide spelers. 

3. Voorkom ‘Zwartrijden’: het is de handicarthouder (bestuurder) niet toegestaan om een 
niet betalende passagier mee te nemen. De stichting kan na deze overtreding van de 
regels hierop de gebruikerspas innemen. 

4. In geval van schade dient deze onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie. 
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