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‘Maar een goed begin is maar de helft’  
- Jeugd van Tegenwoordig, 2010 

1 januari 2018, alle documenten van de bank, KvK en notaris 
zijn van kracht en daarmee is de Stichting Vrienden van Max 
officieel. ‘En nu?’ vragen 9 jonge mannen zich af; de mouwen 
opstropen wordt het devies. 24 maart 2018, het grote 
geslaagde openingsfeest met vrienden en familie waar al veel 
startkapitaal is opgehaald en adviezen zijn gewonnen. 8 april 
2018, Lode, Pieter en Bram lopen de marathon van Rotterdam 
en worden door honderden sponsors naar de finish gedragen. 
20 juli 2018, Luuk en Martijn lopen 4 dagen lang 50km per dag 
voor de stichting en mede dankzij Steyn en Davy wordt er een 
prachtig bedrag opgehaald. 22 november 2018, de stichting 
wordt officieel erkent met de ANBI-status door de 
belastingdienst. 2018 is een erg goed begin van de stichting 
geweest, maar de focus moet nu gaan liggen op het helpen 
van Heroes. Helaas hebben we een aantal aanvragen moeten 
afwijzen vanwege onze doelgroep, maar wij willen op deze 
manier aan iedereen vragen om ons aan te schrijven als je een 
Hero met een laatste wens kent!   Bram Wijers 
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You’ll never 
walk alone… 
Terwijl de redactie de laatste hand 
legt aan het tweede nummer van 
het Vrienden van Max Bulletin, staat 
op de achtergrond een 
voetbalwedstrijd van Liverpool op. 
Wat niet veel mensen weten, is dat 
Liverpool FC de favoriete 
voetbalclub van Max was . Een van 
zijn laatste wensen was dan ook om 
de ‘Reds’ in actie zien in hun 
illustere voetbaltempel Anfield. Wij 
hopen als stichting in 2019 dit 
soort wensen voor andere Heroes 
in vervulling te kunnen laten gaan.  

Dit bulletin bevat meer 
voetbalverwijzingen, maar de 
mooiste komt toch van de tribune 
in Liverpool en de fans zingen… 
‘You’ll never walk alone’ 

BULLETIN 
 Stichting Vrienden van Max

Young Warriors met Stichting Vrienden van Max als shirtsponsor 
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Max was Max 
Drie jaar voordat Max Verstappen zijn eerste F1 race 
reed was zijn naamgenoot Max al te vinden op het circuit 
Zandvoort. Max was daar niet om een kijkje te nemen bij 
een race wedstrijd, waarom zou hij? Het was tijd om te 
laten zien dat hij een tijdje chauffeur is geweest tijdens 
zijn studentenperiode. 

Max en ik mochten een dagje racen op het circuit 
Zandvoort met auto’s waar we alleen maar van konden 
dromen. We begonnen als James Bonds in een Aston 
Martin om vervolgens, alsof het heel normaal was, in een 
Lamborghini en een Ferrari te stappen. Terwijl wij door 
de Tarzan bocht scheurde en genoten van de adrenaline 
stond onze moeder en de familie van Fleur ons toe te 
juichen.   

Na ons laatste rondje kwamen Max en ik vol trots uit de 
auto gestapt met de gedachte dat we elke stukje asfalt 
hadden benut en topsnelheden hadden behaald. Deze 
zelfverzekerdheid duurde niet lang. Als kers op de taart 
liet Michel Bleekemolen even zien hoe je echt moet 
racen. Hij nam ons om de beurt mee in zijn auto. Hij 
passeerde met gemak onze topsnelheid, met een 
Renault Clio..  

Na deze dag besefte ik hoe belangrijk het is om deze 
mooie herinneringen te maken met vrienden en familie 
om juist extra waarde te geven aan de tijd die deze 
Heroes nog hebben!   David Janzing

www.vriendenvanmax.nl �2

Algemeen Nut 
Beogende Instelling 

Het is weer die tijd van het 
jaar… De blauwe envelop 
valt op de mat en er moet 
belastingaangifte worden 
gedaan. Gelukkig kan de 
stichting hier u een beetje 
bij helpen. Vanwege onze 
ANBI status zijn uw giften 
aan de stichting namelijk 
aftrekbaar! Dat is toch weer 
mooi meegenomen.  

Daarnaast zorgt die status 
ervoor dat de stichting zelf 
nooit een blauwe envelop 
ontvangt.  Pieter Speksnijder 
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HELP MEE! 
Mocht je een Hero kennen met 
een droom of wil je graag een 

wens aandragen? Twijfel niet en 
neem contact met ons op via: 

info@vriendenvanmax.nl
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