Veelgestelde vragen Make-A-Wish Kids Open
Wat is de Make-A-Wish Kids Open?
Make-A-Wish vervult de allerliefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige, soms
zelfs levensbedreigende ziekte. De Kids Open is het golf event waar jeugdgolfers spelen voor
wenskinderen. De jeugdgolfers halen sponsorgeld op en dragen daarmee bij aan de wensen van de
kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte.
Golf mee bij de Kids Open en haal zo veel mogelijk geld op voor het realiseren van een van de 20
wenskinderen.
Waar en wanneer vindt de Kids Open plaats?
De Kids Open vindt plaats op zondag 4 oktober 2020 op golfbaan The Dutch in Spijk.
Wie kan meedoen?
Alle jeugdgolfers tussen de 7 en 18 jaar.
Welke spelvorm wordt gespeeld?
Er wordt Texas Scramble gespeeld, over 9 holes. De handicap wordt verrekend. Je speelt in een flight
met 4 kinderen.
Kan ik mij samen met medespelers inschrijven?
Ja, je kunt je via de website als team van 4 personen aanmelden, dan deel je met hen de flight. Je kunt je
ook individueel aanmelden, dan zorgen wij dat je in een flight samen met andere kinderen speelt.
Wat kost het om mee te doen?
Wij vragen € 50,- aan inschrijfgeld. En daarnaast vragen we om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor
één van onze wenskinderen.
Hoe betaal ik het inschrijfgeld?
Na inschrijving via de website ontvang je een e-mailbericht met een tikkielink om de bijdrage te betalen.
Wanneer het bedrag is betaald is jouw inschrijving definitief en ontvang je van ons een bevestiging per
mail.
Kan ik mijn ouders, broertjes en zusjes, opa en oma meenemen?
Jouw supporters zijn zeker welkom! Zij kunnen jouw aanmoedigen tijdens de Kids Open. We horen graag
van te voren wie je meeneemt.
Wordt er voor eten en drinken gezorgd?
Ja, voor alle jeugdspelers wordt er tijdens de Kids Open 2020 drinken en diner verzorgd. Als je
supporters meeneemt, kunnen zij diner reserveren. Je ontvangt hierover bericht.
Hoeveel sponsorgeld moet ik inzamelen?
Er is geen minimum sponsorbedrag wat wij vragen om in te zamelen. Zo veel mogelijk!
Hoe schrijf ik mij in?
Inschrijven kan via de website: : https://makeawishnederland.org/kidsopen

Ik heb problemen bij het inschrijven. Wat moet ik doen?
Als het inschrijven via de website niet lukt, helpen wij jou graag. Bel gerust naar: 035-2035320 of mail
naar event@makeawishnederland.org.
Kan ik kiezen voor welk wenskind ik wil spelen?
Als je je hebt ingeschreven ontvang je bericht wanneer wij wenskinderen aan de Kids Open hebben
gekoppeld en kun je kiezen voor wie jij speelt. Als het niet uitmaakt voor wie je speelt, koppelen wij jou
aan één van de wenskinderen.
Wordt ik op de hoogte gehouden van de wensvervulling?
Zeker! Als dank voor het inzamelen van al jouw donaties ontvang je als de wens is vervuld een bericht
met een verslag en foto’s van de wensvervulling. Jij hebt deze wens mede mogelijk gemaakt!
Gaat mijn ingezamelde geld echt naar mijn gekozen wenskind?
De bijdrage wordt symbolische gekoppeld aan de wens. De kosten van een wens verschillen enorm. Als
er geld te kort is, wordt er geld op een andere manier aangevuld, als er geld over is gaat dit naar andere
wenvervullingen.

