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Aanloop editie 2015
Stichting Mont Ventoux heeft een nieuwe voorzitter
We hebben een nieuwe voorzitter: Henk ten Hulscher. Henk ten Hulscher is al lange tijd
betrokken bij de Stichting Mont Ventoux en is bereid gevonden om de taak van Kees Kuijpers
over te nemen.
Nieuwe Hoofdsponsor
Mac3Park is de nieuwe hoofdsponsor.
Georganiseerde Activiteiten
• Om bij te praten of kennis te maken met elkaar wordt aan het begin van elk jaar een
vrijwilligersborrel georganiseerd. Dit jaar was de beste plek hiervoor bij de voorzitter
thuis. Het was een zeer inspirerende en geslaagde avond.
• De Kick-Off. Deze was op 6 maart 2015 in De Meenthe. Op deze avond worden
deelnemers voorzien van alle relevante informatie die nodig is voor een optimale
voorbereiding op de beklimming 2015. Bovendien kunnen de aanwezigen hun
ervaringen delen en kennismaken met elkaar. Tijdens deze kick-off zijn 10 keer 2
vrijkaartjes weggegeven voor de film ‘Ventoux’, naar het boek van Bert Wagendorp.
• Clinics. Dit jaar zijn een 2 tal clinics georganiseerd. Eén op 18 april in Maarsbergen en
één op 6 juni in Nijverdal aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Ervaren
beklimmers van de Mont Ventoux geven begeleiding tijdens deze clinics. Zij
informeren onder meer over trainingsvormen, techniek, materiaalonderhoud, voeding
en kleding en voorzien in diverse overige adviezen. Tijdens de clinics is er altijd
gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens is het een mooie gelegenheid om andere
deelnemers te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Het evenement op 3 en 4 september 2015
Op 3 september gingen de wandelaars en de lopers naar boven. Op 4 september was het de
beurt aan de fietsers. Beide dagen zijn zeer voorspoedig verlopen. Net als de edities van 2013
en 2014 zaten alle weersomstandigheden mee. Iedereen heeft de top gehaald.
Afsluiting editie 2015
Afterparty
Op 14 november 2015 was de afterparty in de Meenthe met daarbij de uitreiking van de
cheques aan de goede doelen en de bekendmaking van het totaalbedrag. Dit jaar hebben we
€ 580.190,- opgehaald.

