Zin in een (korte) vakantie in Frankrijk en een geweldige uitdaging……

Beste huidige of toekomstige Thom Ventoux vrienden,

De organisatie van Thom Ventoux 2016 is druk bezig met de
voorbereidingen voor de tocht der tochten, de beklimming
van de Mont Ventoux.

Voorbereiding:
Heb je zin in deze uitdaging, meld je aan! Je hebt nu nog bijna een half jaar om je voor te bereiden op
deze pittige prestatie, maar vooral op een geweldige ervaring.
Veel deelnemers, ieder in zijn eigen tempo, zijn inmiddels begonnen met trainen voor de beklimming
van de Kale Berg. Laat het de andere deelnemers gerust weten d.m.v. een foto op Facebook of een
tweet. De Thom Ventoux Facebook pagina heeft inmiddels al ruim 120 vrienden. Ben je nog geen
vriend?? Meld je dan aan. Dit geldt ook voor het twitteraccount, word volger van @ThomVentoux.
Ondertussen kan je ook een trainingsschema vinden op de website www.thomventoux.nl om je je
nog meer voor te bereiden op de beklimming. De organisatie helpt je hier graag bij.
Sponsoracties:
De eerste sponsoracties zijn alweer georganiseerd. Zo vindt er 19 maart a.s. in Schipborg een tweedehands kledingbeurs plaats t.b.v. van de Thom Ventoux 2016 en vindt er zo’n zelfde evenement in
mei plaats in Bussum. Een voorbeeld uitnodiging vind je op de site. Ook is er weer een datum gepland
voor de “Hoogtestage in de Achterhoek”, een mooie uitdagende fietstocht door Montferland en een
goede voorbereiding voor de beklimming van de Kale Berg. De “Hoogtestage” staat gepland voor
zondag 19 juni, noteer deze datum alvast in je agenda.

Op de website Thom Ventoux als ook op Facebook pagina vind je zelfgemaakte kaarten welke je kunt
verkopen aan familie, vrienden, collega’s, buren.. De winst op zo’n kaarten set kun je gebruiken voor
jouw sponsorbedrag. Juist in deze moeilijke tijd kan het voor deelnemers lastig zijn om aan sponsorgeld te komen. Daarom denkt de organisatie van de Thom Ventoux 2016 graag met je mee.

Aftrekpost belastingen:
The Thom Foundation is een ANBI stichting en derhalve is het mogelijk om giften voor The Thom
foundation op te voeren als aftrekpost bij de belasting dienst. Zie voor meer informatie; http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/
schenken/giften_aan_goede_doelen/periodieke_en_gewone_giften of mail ons als je vragen hebt
hierover.
Aanmelden:
Veel mensen hebben aangegeven mee te gaan, echt super leuk, maar hebben zich nog niet aangemeld via het aanmeldingsformulier. I.v.m. de organisatie is ons verzoek dat zodra je definitief weet dat
je meegaat ons dat te laten weten. Graag het aanmeldingsformulier invullen welke je kan vinden op
de website www.thomventoux.nl of een mail sturen naar thomventoux@hotmail.nl, dan mailen wij jouw
het aanmeldingsformulier.
En wellicht ten overvloede, maar het is de bedoeling dat je zelf een plek reserveert op camping L’
Ecluse o.v.v van Thom Ventoux. Meer info over de camping vind je eveneens op de website. Als je wilt
overnachten in een mobile home of chalet wacht dan niet te lang want er zijn nog maar een enkele
plekken beschikbaar!!
Update van Bangladesh, het project van 2014
Zoals een ieder weet gaat de opbrengst van de Thom Ventoux 2016 naar een onderwijsproject
voor kinderen met een beperking in Ethiopië. Maar voor de Thom Ventoux 2014 hebben we gefietst
voor een onderwijsproject van Stichting Niketan voor kinderen met een verstandelijke beperking in
Bangladesh.
Ik ben samen met Linda Halsema net terug uit Bangladesh en hebben daar o.a. dit project bezocht.
We hebben met eigen ogen gezien dat de sponsorgelden van de Thom Ventoux 2014 daar meer dan
goed zijn besteedt aan de kinderen met een beperking. Ongeveer 500 kinderen met een verstandelijke beperking maken gebruik van het lesmateriaal welke Stichting Niketan samen met hun partnerorganisatie DRRA de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld voor deze doelgroep. Voor meer informatie
over het onderwijsproject zie www.thethomfoundation.nl

Het was mooi om te zien dat we met elkaar het verschil hebben kunnen maken voor deze kinderen.
Het motiveert mij in ieder geval enorm om opnieuw 26 augustus a.s. de uitdaging aan te gaan die Kale
Berg te bedwingen en nu voor de kinderen met een beperking in Ethiopie, een project van Stichting
Joni.

Wij verheugen ons op je aanmelding!
De volgende nieuwsbrief verschijnt half april.
Heb je op- of aanmerkingen, tips, nieuws, of anderszins laat het ons weten.
Hartelijke groet,
Namens de organisatie van de Thom Ventoux 2016,
Inge Obdeijn

