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INTRODUCTIE

Let’s play golf!
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INLEIDING
In Nederland krijgen per jaar gemiddeld ruim 500 kinderen
kanker. Dit betreft een groot aantal verschillende vormen van
kanker zoals leukemie, Non-Hodgkin lymfomen, hersentumoren,
niertumoren, bottumoren, neuroblastomen en levertumoren. Per
jaar overlijden er ongeveer 100 kinderen aan deze
verschrikkelijke ziekte.
De Robert Kalkman Foundation (RKF) heeft tot doel kinderen en
jongeren die zijn getroffen door kanker en/of een lichamelijke
beperking hebben, te helpen met ontspanning en afleiding
tijdens ziekte. Wij hopen met onze passie voor de golfsport
kinderen een onvergetelijk golfervaring of zelfs nieuwe
sportuitdaging te bieden.
De afgelopen jaren heeft de stichting vol enthousiasme “golf fun
clinics” georganiseerd. In 2007 is de eerste clinic gehouden.
Sindsdien zijn we gegroeid naar 18 clinics, golfweekenden en
indoor clinics in het ziekenhuis, in totaal hebben we 30 RKF Golf
Fun-events per jaar met 600 kinderen. Deze ontwikkeling is
zonder meer goed te noemen en wij zijn dankbaar dat vele
sponsoren en vrijwilligers zich hebben ingezet om dit te kunnen
realiseren.
In 2019 is het aantal deelnemende kinderen gegroeid naar 600,
mede dankzij de ambassadeurs en sponsoren. Het deelnemen
aan clinics en golfdagen is geheel kosteloos voor de
deelnemende kinderen en hun ouders.
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Uiterst rechts: Robert Kalkman
Tweede van rechts: Marco van Basten
(Nederlands Jeugdelftal, begin jaren 80)

WIE IS ROBERT KALKMAN?
Robert Kalkman begon op zijn twaalfde levensjaar aan zijn
voetbalcarrière. Als jeugdvoetballer bij Feyenoord, waar hij de
jongste contractspeler van Nederland was en samen jaren met
Mario Been speelde, werd hij als snel gezien als een groot
voetbaltalent.
Samen met Marco van Basten speelde hij in het Nederlandse
jeugdelftal van zijn 14e tot en met zijn 17e. Een veelbelovende
internationale professionele voetbalcarrière stond hem te wachten.
Deze droom veranderde in een nachtmerrie toen hij het trieste
bericht te horen kreeg dat hij botkanker (Ewing-Sarcoma) in zijn
rechterbeen had en nog maar 6 maanden te leven had. Door een

zeer experimentele operatie werd het aangetaste bot vervangen
door een binnenwaartse prothese, die zijn been zou behouden,
maar zijn voetbalcarrière was voorbij!
Vele operaties volgden. "Je kunt altijd nog gaan golfen" was het
advies van prof. dr. Taminiau. Robert’s eerste kennismaking met golf
vond plaats op Golf Club Kralingen. Dit was het moment waar
frustratie en lotsbestemming gingen wijken en levenslust met groot
doorzettingsvermogen zijn leven gingen bepalen. Twee jaar van
chemotherapie en bestralingen heeft hij doorstaan. Hij wilde elke
keer zo snel mogelijk naar de golfbaan om te oefenen en plezier te
hebben. Hierdoor vergat hij even zijn ziekte. Zijn levensvreugde
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werd sterker en sterker. Samen met golf heeft hij het overleefd en
werd hij PGA Golf Professional!
Sinds 2006 heeft Robert Kalkman veel kinderen plezier gebracht
en kennis laten maken met de fascinerende wereld van golf.
Deze ervaring heeft zoveel indruk op hem gemaakt, dat het idee
van een stichting voor (golf)plezier steeds duidelijkere vormen
ging krijgen. In februari 2007 werd de Robert Kalkman
Foundation opgericht en de basis gelegd van de golf fun clinics.
Na gelukkig nog 27 jaar te hebben kunnen lopen met een
binnenwaartse prothese, heeft Robert in 2008 uiteindelijk toch
zijn been verloren vanwege een infectie. Dit heeft hem echter er
niet van weerhouden om voor de volle honderd procent door te
gaan met zijn stichting.

“Heel erg bedankt voor deze super leuke
dag. U bent voor mij een goed voorbeeld,
omdat u laat zien dat je ook kan golven
met een lichamelijke beperking.”
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ROBERT’S MISSIE
"Als PGA Golf Professional wil ik kinderen en jongeren helpen die
net zoals ik getroffen zijn door kanker of andere ernstige ziekte of
lichamelijk beperking. Met mijn passie en enthousiasme voor de
golfsport hoop ik de kwaliteit van hun leven te verbeteren door
plezier, ontspanning en afleiding te bieden in moeilijke tijden."
"Door de bijzondere mogelijkheden die de golfsport biedt,
waaronder competitie zonder de risico's van contactsporten,
wordt afleiding en therapie geboden aan kinderen tijdens of
gedurende het ziekteproces of het vervolg na het ziekteproces.
Lachen en plezier staan centraal op de golfdagen en clinics die
we organiseren.”
“Ik wil alle kinderen, alsmede ook (professionele) topsporters uit
alle sportsoorten, die getroffen zijn door kanker en/of een
lichamelijke beperking hebben, laten zien dat je via golf een
nieuwe (top)sport uitdaging aan kunt gaan.”
Robert Kalkman
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ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN
De belangrijkste activiteit van de RKF is het organiseren van golf
fun clinics voor kinderen met kanker of een lichamelijke
beperking op verschillende golfbanen door heel Nederland. Doel
van de clinics is om kinderen kennis te laten maken met de
golfsport, maar vooral om ze een leuke dag vol ontspanning en
plezier te bieden. Golf is een van de weinige sporten die
kinderen nog kunnen uitoefenen.
Robert Kalkman en enkele andere PGA golfprofessionals zijn bij
elke clinic aanwezig om de kinderen te begeleiden. Robert’s
verhaal en zijn energie leert de kinderen anders naar zichzelf te
kijken. Er is verbazing en verwondering, er wordt gelachen en
gehuild. Het geeft de kinderen kracht en zelfvertrouwen. Ook het
sociale aspect en mentale zorg zijn erg belangrijk. Daarom
mogen de kinderen een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje
meenemen. Afleiding, het aangaan van sociale contacten, het
sporten en de competitie heeft een positieve invloed op het
welzijn en herstel van de kinderen. Kinderen die actiever in het
leven staan en enthousiast zijn om iets nieuws te gaan leren
kunnen ook makkelijker andere dingen aanpakken.
Alle RKF Events: golf clinics, golf weekenden en indoor golf
clinics zijn kosteloos (dankzij onze ambassadeurs) en compleet
verzorgd met hapjes, drankjes, lekkernij, lunch en diner.
Onderdelen die aan bod komen zijn: putten, chippen, bunker,
driving-range en het spelen van een aantal holes op de baan.
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Om beurten een ritje maken met de golfbuggy is ook een feest voor
de jeugd. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van leuke
prijsjes en een certificaat ter herinnering.
Een aantal kinderen gaan na de clinics door en kunnen verder
worden gecoacht en begeleid. Daarnaast keren er een aantal
kinderen terug, waardoor de samenstelling van de groepen bestaat
uit een mix van nieuwe kinderen en kinderen die vaker mee hebben
gedaan. Deze terugkerende kinderen overleven hun ziekte en zijn
enthousiaste golfers geworden.
De RKF organiseert ook het jaarlijkse RKF Golftournament. Dit is een
golfdag voor sponsoren, ambassadeurs en relaties waarin zij samen
met de kinderen een golf fun clinic meemaken om te beleven hoe
belangrijk golf voor deze kinderen is.
Robert is ook beschikbaar voor één-op-één coaching, privélessen
en presentaties waarin hij zijn persoonlijke ervaring deelt om het
belang van sport in periodes van ziekte en revalidatie te
benadrukken. Deze presentaties worden gehouden op PGA dagen,
medische seminars, scholen, ziekenhuizen en beurzen.

“We hebben erg genoten! Even een dag zonder
de gedachten bij de ziekte van onze dochter.
Een fantastische ambiance met onwijs leuke
vrijwilligers. Robert dank voor zijn gelach en
zichtbaar genieten van de blije kindergezichtjes.”
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RKF TEAM VAN PGA-PROFESSIONALS

ZIEKENHUIZEN
De Robert Kalkman Foundation werkt samen met onderstaande
ziekenhuizen:
•
•
•
•

Prinses Maxima Centrum
Sophia Kinderziekenhuis
Emma Kinderziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

De kinderen die mee kunnen doen aan een of meerdere RKF Golf
fun events komen uit Nederland en andere landen.
In het Prinses Maxima Centrum hebben wij al meerdere
succesvolle RKF indoor golf fun clinics voor de kinderen
georganiseerd. Daarnaast kunnen de kinderen altijd gebruik
maken van de indoor golf holes en de golf holes in de
buitentuin. Ook kunnen zij hiervan gebruik maken onder
begeleiding van de fysiotherapeuten.
Wij zullen jaarlijks verschillende RKF indoor golf fun clinics
organiseren in het Prinses Maxima Centrum, waarbij wij samen
met de RKF- golfprofessionals leuke en uitdagende parcours en
oefeningen zullen uitzetten. De kinderen worden door het RKF
team en de fysiotherapeuten ontvangen en begeleid.
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“Wij genieten nu voor de derde zomer van de golf clinics
en onze dochter kijkt er altijd naar uit!”

PROGRAMMA 2020
Golf Fun Clinics
Seizoen deel 1
Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel
Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel
BurgGolf, Zoetermeer
The International, Amsterdam
Bernardus Golf, Cromvoirt

We organiseren ook Indoor Golf Fun Clinics in het ziekenhuis.
02 mei
09 mei
16 mei
23 mei
30 mei

Seizoen deel 2
Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel
Hitland, Nieuwerkerk aan den Ijsel
BurgGolf, Zoetermeer
BurgGolf, Zoetermeer
BurgGolf, Zoetermeer

29 augustus
05 september
12 september
19 september
26 september

We organiseren ook clinics op woensdagen voor de gevorderde
kinderen in de maanden mei/juni en augustus/september/oktober op
de golfbaan Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel en andere golfbanen.
Golf Weekend Burgh Haamstede
Golf Weekend I
Golf Weekend II

3, 4, 5 juli
2, 3, 4 Oktober

Jaarlijks organiseren we een golfdag voor de Ambassadeurs en
Sponsors in 2020 is dit 8 juni en wordt georganiseerd op Bernardus
Golf.
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HISTORIE & TOEKOMST
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Golf Fun Clinics / Golf Fun Weekenden / Indoor
Golf Fun Clinics - De Cijfers van 2020
18 clinics georganiseerd
2 Golf Fun Weekenden
8 of meer indoor Golf Fun Clinics
100 golfsetjes
3000 broodjes
350 caps
350 polo’s
1000 Nike ballen
300 liter frisdrank
1000 ijsjes
1000 diners
500 presentjes
Alle kinderen hebben genoten van alle Golf Events!

“Fijn om te zien hoe kinderen na een nare
operatie in staat zijn om de draad van het leven
weer op te pakken. Voor mij persoonlijk is dit
een enorme stimulans om positief te blijven.”
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TOEKOMST
We willen de clinics kosteloos blijven verzorgen en zijn dan ook
heel blij met de ontwikkeling van de fondswerving. Naast
donaties en giften zijn er bijdragen van ambassadeurs die zich
voor langere perioden vastleggen, hetgeen de continuïteit van de
RKF bevordert. Met het organiseren van golf en charity events
worden ook financiële bijdragen gegenereerd. Gebleken is dat
dit een goede impuls geeft aan de fondswerving en hiermee
gaan we zeker door de komende jaren.
De belangrijkste activiteit blijft het organiseren van clinics,
daarnaast organiseren wij ook Golf Weekenden en Indoor Golf
Fun Clinics in het ziekenhuis. Kinderen en hun naaste familie
kunnen dan genieten van een zorgeloos golfweekend onder
begeleiding van het RKF team.

“Ik en mijn man hebben vol verbazing gekeken naar
wat jullie allemaal voor elkaar krijgen. Wat vooral
opviel was de sfeer. Alles voor elkaar, niemand
uitgezonderd, iedereen doet mee, is lief voor elkaar.
Héérlijk!”
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ORGANISATIE & FINANCIERING

“Wij zijn zeer dankbaar dat Robert en zijn staff
deze ontzettend leuke middagen organiseren!”

ORGANISATIE
De RKF wordt geleid door een bestuur en ondersteund door een
aantal adviseurs en vrijwilligers. Voorheen werden de clinics volledig
georganiseerd door alleen Robert, maar de groei in het aantal
clinics heeft geleid tot het inzetten van professionele ondersteuning
door mede PGA golfprofessionals om de kwaliteit te kunnen
waarborgen. De PGA golfprofessionals en vrijwilligers worden door
de RKF opgeleid om te leren omgaan met de beperkingen en de
mentale situatie van de kinderen. Omdat Robert het gezicht is van
de stichting en de inspiratie voor de kinderen, zal hij persoonlijk op
alle clinics aanwezig zijn.

Bestuur
Robert Kalkman
Richard van Duin
Vincent Alwicher
Hans Brocades Zaalberg
Commissie van Aanbeveling
Prof. dr. Taminiau
Dr. Peter Bekkering
Frank Kirsten
Ian Randell
Ken Brown
Guy Kinnings
Marco van Basten
Peter Paul Muller

: Founder
: Penningmeester
: Secretaris
: Adviseur
: LUMC Leiden
: Kinderfysiotherapeut
: PGA Holland
: Confederation of Professional Golf
: Golf BBC reporter en Master
: The European Tour
: oud-Profvoetballer
: acteur (M. Morero)
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FINANCIERING
De RKF is een non-profit organisatie die volledig afhankelijk is
van donaties, giften en vrijwillige inzet van bedrijven en
particulieren. Alle gelden komen ten goede aan de organisatie
van de clinics, golfweekenden en andere evenementen. De RKF
zoekt actief naar sponsoren en vraagt aandacht voor de stichting
via diverse kanalen zoals presentaties, flyers, banners,
promotiefilmpjes, nieuwsbrieven en internet.
Door de situatie van de kinderen komt er veel kijken bij het
organiseren en het bekostigen van de clinics, zoals:
Het vervoer van het ziekenhuis naar de golfbaan
Golfbuggies voor het vervoer op de baan
Begeleiding van een fysiotherapeut
Aanwezigheid van ouders en andere begeleiders
Materialen, zoals golfclubs, ballen, tee vlaggen, etc
Kleine prijsjes als aandenken
Eten en drinken voor alle deelnemers en begeleiders
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De RKF heeft een ANBI verklaring van de belastingdienst, waardoor
giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI aangemerkte
organisatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen
over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het
algemeen belang. Indien een ambassadeur een gift doet kan deze
gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of
vennootschapsbelasting afgetrokken worden.
Om de continuïteit te waarborgen, is de stichting altijd op zoek naar
nieuwe fondsen. Heeft u interesse om ambassadeur of sponsor van
de RKF te worden? Neem dan contact met ons op.

Marco van Basten - ambassadeur van
Robert Kalkman Foundation

“Ik was mee naar de eerste clinic dit jaar en vond het
superleuk. We hebben veel lol gehad bij jou. Vooral het
rijden met de buggy's was cool. En natuurlijk het
wedstrijdje op de baan.”
19
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AMBASSADEURS & SPONSOREN

AMBASSADEURS & SPONSOREN
Een ambassadeur is een bedrijf of persoon die zich voor enkele
jaren verbind aan de stichting en financiële support levert.
Een sponsor is een organisatie (bijvoorbeeld golfclub) of persoon
die een bijdrage levert in de vorm van bijvoorbeeld het
organiseren van een charity golfdag of het doneren van een
eenmalige gift.
Dankzij hun support kan de stichting veel kinderen blij maken!
Kijk op onze website voor een overzicht van alle huidige
ambassadeurs en sponsoren.
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CONTACTINFORMATIE

Gesponsord door

Robert Kalkman Foundation
Maria Wesselingstraat 17
3065 GB Rotterdam
Nederland
+31 (0) 6 22 470 801

E-mail:

ABN AMRO Bank: NL05 ABNA 051.47.70.643

www.youtube.com/user/kalkmanfoundation

info@robertkalkmanfoundation.com
Website:
www.robertkalkmanfoundation.com
Youtube kanaal:
Video’s Golfing World

KvK nummer: 24409599
RSIN nummer: 817593500

De Robert Kalkman Foundation heeft de ANBI status
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