Editie 2012
Na 2011 groots enthousiasme voor de editie van 2012
We kijken terug op een geslaagde editie van 2011. Met 550 deelnemers naar de top. Reacties van
de deelnemers was positief. De beleving van de deelnemers was goed.
In 2012 starten we met nieuwe werkwijze commissie Goede Doelen.
De Commissie Regionale Goede Doelen stelt zich ten doel de door de Stichting Mont Ventoux
bijeengebrachte fondsen op een verantwoorde wijze te besteden in regionale goede doelen, zoals
vastgelegd in artikel 2 lid 1 sub a t/m c van de statuten van de Stichting.

Georganiseerde Activiteiten
• Kick-Off. 20 jan 2012 in Steenwijk
• Informatiebijeenkomst Deelnemers. Vrijdag 6 juli, in het Fletcher Hotel-Restaurant te Steenwijk.
Goed bezocht, alles was goed geregeld daar.

• Zaterdag 17 maart jl. organiseerde de stichting Mont Ventoux een clinic voor deelnemers. Met
108 deelnemers, fietsers, wandelaars en hardlopers, was de opkomst zeer hoog. De
deelnemers werden ontvangen in café De Karre in Tuk. Na het welkomstwoord van vicevoorzitter Olaf ten Hoopen vertrokken de deelnemers om gezamenlijk te trainen onder
professionele begeleiding. Ook het weer werkte goed mee en zelfs de zon was de hele ochtend
te zien. Er werden adviezen gegeven over hoe men zich fysiek kan voorbereiden, over het
materiaal en over voeding. Ook Grada Bikes uit Nijeveen was aanwezig om advies te geven
over fietsen. Een geslaagde ochtend.
• Er waren ook clinics zijn op zaterdag 12 mei vanaf de Hiddingerberg in Steenwijk en op
zaterdag 14 juli vanaf theehuis ´t Hunebed in Havelte.
• Uitgave Magazine
We brengen een Glossy magazine uit met verhalen over de Stichting, van deelnemers,
bekende Nederlanders. Over fietsen en over kanker. Het verhaal van Rene Gaastra, waar
het mee begonnen is.
• Trektocht i.s.m. RTV Drenthe
Is van maandag 30 juli t/m vrijdag 24 augustus. Presentatoren van RTV trekken van dorp
naar dorp door Drenthe. Van Veenoord naar Emmen. Bij de dorpen zijn steeds allerlei
activiteiten te doen en de opbrengst gaat naar de Stichting. Op 24 augustus is er een
slotmanifestatie in Emmen.

Het evenement op 1 september 2012
Ervaringen in Frankrijk
In grote lijnen was het allemaal weer goed voor elkaar en was het ook dit jaar weer een prachtig
evenement.
Afsluiting van de top
Door het slechte weer konden we niet naar de top en is er besloten om tot Reynard te fietsen. Dit
in verband met de veiligheid voor de deelnemers. Het weer was te slecht, te harde wind, te koud
boven aan de top.

Afsluiting editie 2012
Afterparty
Een feestelijke afsluiting met de bekendmaking van het totaal opgehaalde geldbedrag en het
overhandigen van de cheques aan de goede doelen vond plaats in Steenwijk in De Meenthe op 23
november 2012. Presentatie door onze ambassadeur: Tom van het Hek.
Recordjaar aantal deelnemers en opbrengst
Met ruim 1000 deelnemers hebben we € 1.305.000 opgehaald!

