MOBICART
voor blijvend golfplezier

Golfclub Witbos is sinds de zomer van 2015 aangesloten bij Mobicart vzw.
Mobicart zet zich in om minder mobiele mensen tijdelijk of permanent in staat te
stellen de golfsport te (blijven) beoefenen. Aan minder mobiele golfers wordt een
buggy aangeboden tegen een extra voordelige, democratische prijs.

GUNSTIG MOBICART-TARIEF
-

Iedereen met een medisch probleem
Minimum leeftijd van 18 jaar
Na registratie bij Mobicart

BENODIGDE GEGEVENS
-

Medisch attest (zie ommezijde) ingevuld door uw huisarts of specialist
Recente pasfoto
Naam + voornaam / adres / geboortedatum / federaal nummer / homeclub

KOSTPRIJS
-

50 € per jaar

VOORDEELTARIEF BUGGY
-

8 € voor 18 holes
5 € voor 9 holes

CONTACT
-

Mobicart vzw, Molenzicht 25 bus 5, 2370 Arendonk
mobi@mobicart.be - www.mobicart.be
Rekeningnummer BE06 7370 4332 7822

OMKADERING

De vzw Mobicart wordt in functie van de doelstelling volledig ondersteund
door de VVG. Als structuur heeft de vzw een dagelijks bestuur voor het
aansturen van het zakelijk gebeuren. De ‘adviesraad van Mobicart’ garandeert
de ideologische werking. In de adviesraad zetelen naast het bestuur ook een
VVG-vertegenwoordiger en een medicus. Deze werking voor golfers met een
beperking bestaat in Nederland al jaren onder de naam Handicart en wordt
vanaf 2015 dus ook geïntroduceerd in België. Sponsoring, subsidies en donaties
zorgen voor de ﬁnanciering.

MEDISCH VOORSCHRIFT VOOR GEBRUIK VAN EEN MOBICART
Gelieve volledig ingevuld te retourneren aan:
Mobicart vzw, Molenzicht 25 b5, 2370 Arendonk
of via mail: mobi@mobicart.be
1. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER (In te vullen door de aanvrager)

voor blijvend golfplezier

Naam en voornaam: ................................................................................................................
Geboortedatum: ......................................................................................................................
Adres (domicilie): .....................................................................................................................
2. VOORSCHRIFT (In te vullen door de voorschrijvende geneesheer)
Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat ………………………………………………
(naam en voornaam van de aanvrager) ten gevolge van functionele en/of anatomische stoornissen,
beperkingen in de mobiliteit vertoont. Hierdoor zijn er voor de aanvrager zodanig problemen dat hij/
zij zonder buggy het golfspel niet kan beoefenen. De aanvrager dient hiervoor



tijdelijk een mobicart te gebruiken



permanent een mobicart te gebruiken

De honorering van de aanvraag volgt de ICF typeringen (kruis aan, de graad van functionele beperking).





1 = LICHTE beperking of participatieprobleem (gering, laag, 5-24%)
2 = MATIGE beperking of participatieprobleem (tamelijk, 25-49%)
3 = ERNSTIGE beperking of participatieprobleem (hoog, sterk, aanzienlijk, 50-95%)

3. PROGNOSE met betrekking tot de mobiliteit, in geval van tijdelijk gebruik
....................................................................................................................................................
Plaats: ...................................................

Datum: ……………………….

Handtekening en stempel met RIZIV/ INAMI nummer
van de voorschrijvende geneesheer:
IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER



De aanvrager gaat akkoord met inzage in en veriﬁcatie van dit attest door de
medisch adviseur van Mobicart.
Plaats: ...................................................

Datum: ……………………….

Deze aanvraag werd naar waarheid ingevuld.
Handtekening van de aanvrager:
IN TE VULLEN DOOR DE MEDISCH ADVISEUR VAN MOBICART
Getekend voor akkoord
Plaats: ...................................................
Handtekening dr. J. Nuijten:

Datum: ……………………….

