
  
Hilversumsche Golf Club in actie  
Voor de betrokkenheid met een goed doel buiten onze eigen club hebben wij, als Hilversumsche Golf 
Club, sinds 2018 een bijzondere relatie en samenwerking met het Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie. Wij, als Máxima Commissie, ontplooien initiatieven die bijdragen aan de 
bekendheid met, bewustzijn van en donaties voor het belangrijke werk van het Prinses Máxima 
Centrum. De financiële bijdragen die leden (en gasten) van de Hilversumsche Golf Club jaarlijks 
doneren worden ingezet voor onderzoek om kinderkanker te genezen en andere doeleinden die niet 
door de reguliere zorg worden vergoed.  
 
Máxima Commissie in actie in 2021 
De verbinding met het Prinses Máxima Centrum is o.a. terug te zien in het logo op de scorekaart en 
de website. In 2021 zijn wij, ondanks de corona beperkingen, als Máxima Commissie ook echt in actie 
gekomen. Tijdens de Relationday in de golfweek hebben wij aandacht gegeven aan de bijzondere 
relatie die wij als Club hebben met dit goede doel door de wedstrijd te starten, het verhaal te 
vertellen over het werk van Prinses Máxima Centrum, een oranje getint cadeautje uit te delen en de 
spelers uit te dagen om te gaan voor de Beker voor de Máximale Put op 18de hole.   

 

  
 
Trots zijn wij op het grote Prinses Máxima Centrum Golf Open toernooi, dat eindelijk kon doorgaan 
afgelopen september. Geweldig weer, enthousiaste reacties, een gouden bal als extra kans op de 
neary op de Pannenkoek, Máximale kansen-kaart voor een goede teamscore, aangeklede borrel en 
een heerlijk diner. Dit alles heeft gezorgd voor Máximale ervaring van de deelnemers en een 
geweldige opbrengst van ruim € 110.000 voor het Prinses Máxima Centrum.  
       
Máxima Commissie in actie in 2022 
Traditiegetrouw zullen wij in actie komen als starters op de Relationday en de Máximale put Beker 
faciliteren. De Oranjebeker zal een speciaal tintje krijgen. Ook organiseren wij weer het Máxima 
Open toernooi op 7 september 2022 en staat een buitendag bij ons op de club in de planning voor 
kinderen die in het Máxima worden behandeld. In 2022 gaan wij Máximaal veel doen met het 
nummer 17. Dit nummer komt niet uit de lucht vallen, want dat is een getal met Máximale 
symbolische waarde gelinkt aan hole 17. In 2022 pronkt niet alleen de naam van het Prinses Máxima 
Centrum op de teebox van de 17e, maar ook onderstaande QR-code. Deze QR-code linkt naar de 
speciale actiepagina ‘Hilversumsche Golf Club in actie’ op de website www.maximaalinactie.nl van 
het Máxima.  
 
In 2022 kunnen wij als Hilversumsche allemaal in actie komen. Door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de 
Club van 17, of mee te doen aan de ‘nieuwe’ 17-holes wedstrijd of tijdens onderlinge wedstrijdjes 
eens te spelen voor een bijdrage op hole 17. Wilt u Vriend worden van het Máxima, klik dan door 

http://www.maximaalinactie.nl/


  
naar de website van de Foundation www.foundation.prinsesmaximacentrum.nl waar u zich kunt 
opgeven.  
 
De Commissie 
In 2021 werden Mariska Klijnsma, Jan-Matthijs van Eendenburg, Dirk Groen, Ivo Lurvink en Jaap 
Willeumier als nieuwe leden in de commissie verwelkomd en namen wij afscheid van Violet 
Falkenburg en Hans Peter Lifmann, die wij hartelijk danken voor hun inzet in de eerste jaren van de 
commissie. 

 
 

Met Máximale groeten, 
 
Máxima Commissie        
 
Jan-Matthijs van Eendenburg, Britta Gielen, Dirk Groen, Pieter Jens, Mariska Klijnsma, Ivo Lurvink, 
Henriette van Meeuwen, Nico Mussert en Jaap Willeumier 

 
 
 

 

   
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.foundation.prinsesmaximacentrum.nl/

