Editie 2013
Aanloop van editie 2013
Stichting Mont Ventoux heeft een nieuwe voorzitter
We hebben een nieuwe voorzitter: Kees Kuijpers.
Nieuwe Hoofdsponsor
Electrabel is de nieuwe hoofdsponsor. Zij gaan ook met een team mee naar Frankrijk.
Kernwaarden
De kernwaarden van de stichting Mont Ventoux zijn Gevoel, Energie en Ambitie.
Onze nieuwe slogan is: Verbonden in het leven met en strijden tegen kanker.

1. Gevoel
•
•
•
•

Verbonden in het leven met en strijden tegen kanker
Ruimte voor persoonlijke gevoelens, drijfveren en initiatieven
Samenwerken met respect en oog voor de menselijke maat
Het evenement is van en georganiseerd door vrijwilligers

2. Energie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trots
In wat we met elkaar kunnen bereiken
In de prestatie van onze deelnemers, vrijwilligers en sponsoren
Op de locale doelen en de onderzoeken via KWF
Samen verantwoordelijkheid nemen
Om te strijden tegen kanker
In het organiseren van het evenement
Is verantwoordelijkheid geven en delen in hoe het evenement wordt uitgevoerd
Is samen uit en samen weer veilig thuis

3. Ambitie
• Een substantiële bijdrage te leveren aan kanker gerelateerde goede doelen
• Laagdrempelig actieplatform
• De sportieve uitdaging om de Mont Ventoux te overwinnen, als metafoor voor mensen die
strijden tegen kanker

• We krijgen een nieuw logo. Tijdens de kick-off wordt deze gepresenteerd.
Georganiseerde Activiteiten

• Kick-Off. Was in februari 2013 in De Meenthe.
• Clinics. Er waren weer een 3 tal clinics in maart, mei en juni.
• Bijeenkomst Goede Doelen 8 oktober in Bussum

Het evenement op 5 en 6 september 2013
Op 5 september gingen de wandelaars en de lopers naar boven. Op 6 september de fietsers.
Beide dagen zijn zeer voorspoedig verlopen. Iedereen heeft de top gehaald.

Afsluiting editie 2013
Afterparty
1 november 2013 was de afterparty in de Meenthe met daarbij de uitreiking van de cheques en de
goede doelen en de bekendmaking van het totaalbedrag. Dat was dit jaar € 600.900.

