
Beknopt Verslag van Uitgeoefende Activiteiten 2017-2018 

In de elf jaar na de oprichting van de Robert Kalkman Foundation in 2007 is het 
bestuur de laatste twee jaar vol enthousiasme bezig geweest met fondsenwervende 
activiteiten en het uitvoeren van onze kernactiviteiten en projecten, alsmede het 
verder professionaliseren van de stichting. 

In 2007 zijn we begonnen met een eerste clinic voor 10 kinderen. Dit is verder 
uitgebouwd tot maar liefst 18 clinics in 2014, maar verder gestabiliseerd naar 
momenteel ongeveer 10 clinics per jaar om de juiste kwaliteit te kunnen leveren, 
maar ook omdat er andere activiteiten zijn bijgekomen naast deze Golf Fun Clinics. 
In de afgelopen 10 jaar hebben we 620 kinderen met kanker en /of een 
lichamelijke beperking met golf laten kennis maken. Naar buiten kunnen en spelen is 
voor een kind met kanker van essentieel belang voor een voorspoedig 
behandelproces. In 2017 zijn de activiteiten verder uitgebreid naar compleet 
verzorgde golfweekenden in onze eigen golfbungalows. Deze ontwikkeling is zeer 
positief en het bestuur is dankbaar dat vele vrijwilligers zich hebben ingezet om dit te 
realiseren. Dit alles mogelijk gemaakt door onze ambassadeurs en sponsoren. 

In juni en augustus 2017 hebben de eerste twee RKF Golf Fun weekenden voor de 
kinderen en ouders plaatsgevonden. Dit tot volle tevredenheid van de kinderen en 
alle betrokkenen. Een groot succes! In verband met de overgangsfase van de 
kinderen naar het Prinses Maxima Centrum (PMC) hebben we in 2018 helaas geen 
golfweekenden kunnen organiseren. Maar vanaf 2019 zullen er zeker weer twee Golf 
Fun Weekenden per jaar worden georganiseerd, alsmede golfactiviteiten op het PMC 
waar we naar uitkijken. 

Onze verdere professionalisering heeft geleid tot de inzet van PGA-professionals 
tijdens alle golf events, zoals de clinics en golfweekenden. Dit is een belangrijke stap 
in het waarborgen van de kwaliteit, maar ook de veiligheid van de kinderen 
gedurende de activiteiten. 

In 2017 is er een samenwerking met het Prinses Maxima Centrum gestart. Sindsdien 
zijn we erg druk geweest met het project en alle ontwikkelingen hier omtrent. Via de 
RKF Golf Fun Academy kunnen kinderen zowel indoor alsmede outdoor golfen op 
het centrum. In de sporttuin (open en buitentuin) van het Prinses Maxima Centrum 
wordt een 18-holes putting area parcours gecreëerd/aangelegd over de tuin en deels 
groengedeelte om zo ook buiten te kunnen golfen en bewegen. Ook op de 
kamerunits in hun eigen OKE en zorgvloer komen verschillende putting matten en 
tools waar kinderen onder begeleiding kunnen oefenen. Het hoogtepunt in 2018 was 
de officiele opening van het PMC waarbij Robert koningin Maxima persoonlijk heeft 
mogen ontmoeten en met haar heeft mogen praten over ons fantastische project. 

Zowel in 2017 als in 2018 hebben we weer onze traditionele jaarlijkse golfdag voor 
ambassadeurs en sponsoren georganiseerd. Op deze dagen worden ook altijd de 
laatste plannen gepresenteerd en een impressie gegeven van alle activiteiten 
middels presentaties, foto’s en video’s. Tijdens deze dag wordt ook een van de 
kinderen met ouders uitgenodigd om hun ervaringen met de RKF te delen. Het golfen 
blijkt telkens weer een enorme steun te zijn in gedurende de periode van zware 
behandelingen en operaties. 



Helaas is in mei 2017 bestuurslid Arjo Noordzij ons ontvallen. Hij was een zeer 
belangrijke kracht in de stichting en we missen hem heel erg. 

 

Overzicht van belangrijkste activiteiten in 2017 en 2018 

2017 

• Aantal Golf Fun Clinics 2017   : 10  
• Aantal Golf Fun Weekenden 2017  : 2  
• Aantal golfdagen individuele begeleiding : 15 
• Golfevent RKF 2017 (Ambassadeursdag) : 2 
• Golfbezoek Prinses Maxima Centrum  : 3 

2018 

• Aantal Golf Fun Clinics 2018   : 10 
• Aantal Golf Fun Weekenden 2018  : 0 
• Aantal golfdagen individuele begeleiding : 15 
• Golfevent RKF 2018 (Ambassadeursdag) : 1 
• Golfbezoek Prinses Maxima Centrum  : 6 

2019 

Voorlopige planning voor 2019 

• Golf Fun Clinics Prinses Maxima Centrum : 5 Nieuw! 
• Aantal Golf Fun Clinics 2019   : 10 
• Aantal Golf Fun Weekenden 2019  : 2  
• Aantal golfdagen individuele begeleiding : 15 
• Golfevent RKF 2019 (Ambassadeursdag) : 1 

 


