
Stichting
Kids & Fun



De stichting Kids & Fun zet zich in voor kin-
deren die veel zorgen hebben. Door ziekte en/
of sociale omstandigheden. Die eigenlijk geen 
mogelijkheid hebben om gewoon lekker kind te 
zijn. 

Kids & Fun zorgt ervoor dat deze kinderen en 
hun begeleiders een of meerdere dagen heer-
lijk onbezorgd kunnen genieten en alleen met 
‘fun’ bezig kunnen zijn.

Dit doen wij samen met verschillende partners 
die op diverse gebieden een toevoeging kun-
nen verzorgen om dit te verwezenlijken. 

Fun for Kids

happy 
faces



Daar waar de Nederrijn over gaat in de Lek, 
tussen Tiel en Wijk bij Duurstede ligt het 
all Sports Resort Maurik. Deze exclusieve en 
unieke evenementlocatie, biedt de mogelijk-
heid aan Stichting Kids & Fun om vele kin-
deren een onvergetelijke dag te laten beleven.  
Een eiland geheel voor de kinderen, die allerlei 
avonturen kunnen beleven zowel op het water 

als op het land. 

Maar ook voor de begeleiders wordt gezorgd. 
Alle faciliteiten  die je bij een hoogwaardige 
evenementlocatie mag verwachten zijn aan-
wezig. Het all Sports Resort Maurik heeft al 
aan meerdere charity instellingen meegewerkt 
en is daardoor bekend met alle facetten van 
deze activiteiten.
De professionele begeleiding is in handen van 
de crew van all Sports Resort Maurik en wordt 
ook ondersteund door de ambassadeurs van 
de Stichting. 

Onze gastheer



Stichting Kids & Fun is blij met haar ambas-
sadeurs en hun bijdrage. Diverse (top)sporters 
hebben hun commitment gegeven, waarbij zij 
hun talenten inzetten voor de stichting. 

Tijdens de diverse competities staan zij vaak op 
de hoogste podia en dit unieke gevoel delen zij 

Max van der Valk
29 oktober 1990
student

•	 meervoudig	Nederlands	
			 kampioenjetski
•		6e	op	de	wereldranglijst,	
 China 2009
•	 1e	ORR	2009

Tom	van	der	Valk
21	juli	1994
scholier

•	 Nederlands	kampioen	junioren
	 jetski	2007	en	2009
•	 4e	op	de	wereldranglijst	
	 junioren
•	 1e	ORR	2009

Gert van der Valk
20	oktober	1987
Hotelier

•	 1e	ORR	2008

Ambassadeurs graag met de kinderen tijdens de Kids & Fun 
Days. Zij zetten zich in om de kids net zo veel 
plezier te laten beleven aan de sporten als zij-
zelf. 

Twee van  onze ambassadeurs zijn Max en Tom 
van der Valk, beiden uitkomend in de Europe-
se en World Cup Jetski-wedstrijden voor het 
ValkRacing Team.

Dit team bestaat uit diverse leden van o.a. de Van 
der Valk familie, die allen op een unieke manier 

Feel free and enjoy!



met uiteenlopende avontuurlijke sporten bezig 
zijn. Quads en offroad motoren,  waterskiën en 
jetski’s, RIBvaren, de leden van het ValkRacing 
Team zijn er gedreven en bedreven mee. 

Gert en Gert-Jan van der Valk zijn ervaren 
offshore racers die meedoen aan de European 
Tour en de World Final van de Rib Rally.  

Een tweede Ribrally team bestaat uit Wibo 
Rademaker en Mike Heesen.  Beide teams par-
ticiperen in tal van rally evenementen waar-

onder de OffShore Rib Rally en zijn van meet 
af aan betrokken bij deze rallies op wereldtop 
niveau.

Het ValkRacing Team is altijd op zoek naar 
nieuwe sportieve uitdagingen en wil deze dan 
ook graag samen aangaan met de kinderen 
van de Kids & Fun Stichting.

Gert-Jan van der Valk
19	juli	1961
Hotelier

	•			Meervoudig	Nederlands	
							kampioen	Jetski	(1989	-	1991)
	•			1e	diverse	rib-klassen
	•			1e	ORR	2007			

Mike Heesen
25	juli	1969
Ondernemer

•	 1e	diverse	rib-klassen
•	 1e	ORR	2007	

Wibo	Rademaker
13	mei	1963
Ondernemer

•	 1e	diverse	rib-klassen

Feel free and enjoy!



Uw hulp is 
nodig!
Met de inzet van all Sports Resort Maurik en 
de ambassadeurs van het ‘Valk Racing team’ 
heeft de Stichting Kids & Fun een stevige ba-
sis.

We hebben echter ook uw support nodig om de 
dromen van de vele kinderen waar te kunnen 
maken. Want zonder externe ondersteuning 
kan geen enkel goed doel haar werk doen. 

Voor een basisfee van € 750,- bent u supporter 
van de Stichting Kids & Fun en maakt u het 
voor 5 kinderen mogelijk een unieke dag te 
beleven. 
 
Tevens wordt uw naam ook gedragen op de 
race Rib van één van de Valkracing Teams.  

Enjoy



Natuurlijk gaan wij er van uit dat u graag meer 
kinderen gelukkig wilt maken. Er zijn verschil-
lende supporter-packages ontwikkeld, waarbij 
u veel meer kinderen een onvergetelijke dag 
gaat bezorgen. 

Uiteraard waarderen wij dit enorm, en hebben 
wij in samenwerking met onze gastheer all 
Sports Resort Maurik en de ambassadeurs een 
aantal mooie en stoere aanbiedingen voor u!

Zo kunt u zelf ook genieten van een clinic 
jetskiën, het meevaren op een heuse Rib Rally 
RIB, of lekker relaxt een dag meevaren op de 
Bavaria, de partysloep van all Sports Resort 
Maurik. 

Wilt u stoer vervoerd worden, dan heeft u voor  
een avond de beschikking over onze Limo XL, 
inclusief chauffeur. 

keep smiling



De Jetski Clinic: 
Hard accelereren, scherpe bochten, veel 
plezier! Alles wat u moet weten voordat u met 
een jetski kunt varen wordt u uitgelegd door 
onze ambassadeurs; de kampioenen van het 
Valkracingteam Max en Tom van der Valk. Met 
zijn zessen een volledige middag jetskiën op all 
Sports Resort Maurik.

De clinics voor 
u als 
supporter kids & fun!!!!!!!



De	Rib	Clinic:
Vol gas over de Nederlandse waterwegen maar 
ook navigeren en zelf varen, slalommen met 
de rib onder deskundige begeleiding van een 
van onze ambassadeurs.
OffRoad quad & motor rijden voor beginnelin-
gen en experts.

Limo	XL	Driver	Service:
Een avond krijgt u de beschikking over onze 
Limo Xl een 8,5 meter lange GMC Suburban! 
De stoertste limo van Nederland! De hele 
avond zal onze chauffeur u en uw 6 gasten 
daar brengen waar u dat wenst.

kids & fun!!!!!!!



‘De Bavaria’ 
Een volledig gerestaureerde reddingssloep uit 
1928, biedt nu de gelegenheid om genietend 
van een hapje en een tapje over de prachtige 
uiterwaarden van de Lek te varen, de omgev-
ing te leren kennen en te genieten van de 
natuur. 

all Sport Resort Maurik zet de Bavaria ook in 
op evenementen zoals Koninginnedag, Sail 
Amsterdam en bedrijfsevenement op het Ijs-
selmeer en de Vecht. 

De Bavaria heeft haar naam te danken aan haar 
supporter.

Proost!Happyness



Kids & Fun 
Family Days 
U kunt met uw familie een heerlijke dag belev-
en voor het goede doel. Voor € 75,-- per persoon 
geniet u niet alleen van alle stoere activiteiten 
en faciliteiten de onze gastheer en ambassa-
deurs mogelijk maken, maar steunt u ook nog 

eens de Kids & Fun Stichting  in het verweze-
lijken van haar doel.  

Op deze speciale familiedag zult u de andere 
supporters van onze stichting ontmoeten, 
waarbij het een heerlijke dag zal zijn zonder 
verplichtingen, maar met vele mogelijkheden. 

U kunt meedoen aan de diverse clinics en 
voor degene die relaxt wil genieten, is er een 
schitterend lounge-terras dat uitkijkt over de 
eilanden en de actieve deelnemers.

Een onvergetelijke dag! 

Uw bijdrage € 500,-- € 1.500,-- € 3.000,-- € 5.000,-- € 10.000,--

Kinderen dat u gelukkig maakt 5 10 20 35 70

Uw benefits

Special Clinics

Rib clinic op de Noordzee

Jetski clinic op all Sports Resort Maurik

Limo XL driver service

1 vd 4 2 vd 4 3 vd 4 3 vd 4

all Sports Resort Maurik Event

unieke dag voor 10 personen ja

unieke dag voor 25 personen ja

Happyness



Stichting Kids & Fun laat kinderen hun avontuur beleven op all Sport Resort Maurik. 
Door middel van uw ondersteuning aan de Stichting Kids & Fun worden er zoveel 

mogelijk kinderen uitgenodigd om een unieke dag te beleven! Alles wordt uit de kast 
getrokken om deze kids een dag van hun leven te bezorgen. En daarmee hun zorgen 

voor één dag volledig vergeten...

Samen maken we mooie 
momenten...


