
Geachte mevrouw, mijnheer,

Op vrijdag 10 juni 2022 is het weer zo ver en spelen we voor de 
Crossmoor Charity Cup 2022. 

Een speciale golfdag voor het goede doel en sinds 2014 een begrip in Weert en 
omstreken. Voor de achtste keer gaan  we samen een Weerter goed doel steunen.  
Ieder jaar weer benaderen we particulieren en  bedrijven die een flight willen 
afnemen, een hole willen sponsoren, prijzen beschikbaar willen stellen voor de 
loterij of voor de veiling of hun diensten aan willen bieden. De golfbaan en haar 
accommodatie worden om niet ter beschikbaar gesteld om een zo hoog mogelijke 
opbrengst te genereren en te garanderen dat al het opgehaalde geld volledig ten 
goede komt aan het doel.  Door onze bekendheid én het succes van  de afgelopen 
jaren ervaren wij een grote sympathie voor ons  werk en daarmee weten we veel 
mensen aan ons te binden en ook nieuwe partners te vinden.

Vorig jaar  was ons doel de kinderafdeling van het St. Jans Gasthuis in Weert.  
Die avond is ruim €62.000 opgehaald wat ons op een totaal bedrag brengt van  
€ 422.000,= over al die jaren. 

Graag nodigen wij u uit om ook deel te nemen aan deze editie van de 
Crossmoor Charity Cup .

De opbrengst van deze editie zal geheel ten goede komen aan de Stichting Urgente 
Noden Weert. Een lokale afdeling van Stichting Urgente Noden Nederland.  
Een organisatie die zich in onze regio inzet voor mensen die in acute financiële 
nood verkeren. Ik verwijs u voor meer informatie naar de bijlage bij deze brief. 

Wacht niet en meldt u snel aan via ons mailadres: charitycup@domeinlaurabos.com

Namens de werkgroep Crossmoor Charity Cup,

Balder Lamers
voorzitter

CHARITY CUP
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DEELNEMERSINFORMATIE

•   Kosten flight € 800,00 ( € 200 p.p.). Dit bedrag komt volledig ten goede aan 
bovengenoemd goed doel.

WAT KRIJGT U AANGEBODEN

•  U gaat genieten van een golfspel op een van de mooiste golfbanen van Nederland
•  U wordt voor, tijdens en na de wedstrijd qua hapjes, eten en drinken op een meer 

dan uitstekende wijze verwend
•  Tijdens de wedstrijd dingt iedere deelnemer mee om een auto te winnen bij de 

Hole in One contest
•  Qua entertainment na de wedstrijd wordt u een schitterende middag en avond 

aangeboden.

Vaste onderdelen van het late middag en avondprogramma zijn de loterij en de 
veiling waarmee we de opbrengst van die dag zo hoog mogelijk proberen te krijgen.
U kunt zich inschrijven voor deze mooie golfdag door een email te sturen naar:
Charitycup@domeinlaurabos.com

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

9.30u.  Ontvangst met koffie/thee en Weerter Vlaai

11.00u. Start shotgunwedstrijd (super ball)

16.00u.  Terugkomst deelnemers in clubhuis

17.30u.  aanvang After Golf Party

18.00u.  Start diner en feestavond

21.00u.  Uitreiking van cheque aan Stichting Urgente Noden Weert

CHARITY CUP
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SUN Weert is een onafhankelijke stichting die inwoners van Weert in financiële 
nood met een éénmalige gift weer toekomstperspectief biedt. Aanvragen kunnen 
alleen door professionele hulpverleners gedaan worden, zodat er naast de gift  
ook structurele hulp geboden wordt.  Indien een gift wordt toegekend, wordt  
deze uitbetaald aan de aanvragende instelling of leverancier van goederen.  
SUN Weert betaalt nooit rechtstreeks aan de cliënt. (www.sunweert.nl)

Waarom

SUN Weert helpt laagdrempelig

Armoede in Nederland
Jaarlijks komen er in Nederland 100.000 huishoudens in financiële problemen. 
De oorzaken daarvan zijn heel verschillend. Gelukkig zijn er professionele 
hulpverleners die deze huishoudens helpen en is armoedebestrijding een 
belangrijke taak van onze lokale overheid. Maar soms is dit financieel niet 
toereikend, bijvoorbeeld omdat er haast geboden is, of omdat er wetten of  
regels in de weg staan.

SUN helpt laagdrempelig
Dan is het goed om te weten dat SUN Weert er is. SUN Weert werkt samen 
met professionele hulpverleners, de gemeente en donateurs om mensen in 
acute financiële nood te helpen. De hulp is in principe éénmalig en kan alleen 
aangevraagd worden door professionele hulpverleners. SUN Weert is onafhankelijk 
en helpt laagdrempelig en snel, als de bestaande voorzieningen tekortschieten.

Maatwerk
Wetten en regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Maar soms werken ze 
belemmerend. SUN Weert hoeft zich niet, zoals een gemeente, te houden aan 
principes van rechtmatigheid of het gelijkheidsbeginsel. SUN kan iedere individuele 
aanvraag in overleg met hulpverleners en donateurs behandelen op basis van 
eigen afweging. Omdat het leven niet altijd loopt zoals je wilt, omdat er haast is of 
simpelweg omdat iemand een derde kans verdient.
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Een klein bedrag als vangnet, springplank of smeerolie
De borg voor de huur van een woning, de boodschappen in afwachting tot de 
bijstand is goedgekeurd of de betaling van een taxatierapport als start van de 
aflossing van een schuld… enkele voorbeelden van situaties waarin een relatief 
klein bedrag een groot verschil kan maken voor een nieuwe start. Een bedrag van 
€50,- euro tot in principe een maximum van €750,- kan als vangnet dienen, het 
kan een springplank zijn voor een nieuwe start, of de smeerolie om weer hulp te 
accepteren van instanties.

Save the date

vrijdag 10 juni 2022
Crossmoor Charity Cup 2022
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