Beneden-Leeuwen, 6 november 2013

Beste Deelnemers e/o Ouders, Begeleiders.
Na ’n fantastisch actiejaar 2013 met uiterst succesvolle activiteiten en idemdito sponsoractie 2013 is het de hoogste tijd om de
organisatie van de activiteiten 2014 ter hand te nemen.

Actiejaar 2013
We kunnen terugzien op een uiterst succesvolle actiejaar. Alle activiteiten stonden in het teken van saamhorigheid, gezelligheid
bij organisatie, deelnemers&begeleiding en vrijwillig[st]ers. Met trots kunnen we zeggen dat alle activiteiten wederom een ca
maximale bezetting kenden.

Het koningsnummer weekend De Luchtballon te Ossendrecht was weer super. In de Activerende accommodatie genoot de groep
3 dagen van ’n hartverwarmend weekend met ’n gevarieerd programma op locatie. De organisatie had weer ’n grote
verscheidenheid aan sport-en spellen op het programma staan. Dit tezamen met BBQ, een schitterende Rock&Roll-avond met
Moniek Theater en de feestelijke afsluiting in de Rosmolen met een optreden van Leuks uit Lauwe. De vele hartverwarmende
reacties van doelgroep waren een bevestiging van de beleving van ’n droomweekend.
Vanaf april 2012 is de Aangepaste Sportinstuif onder de vlag van Adrie’s Dijkenloop Gehandicapten gebracht. 14 leden met 6
vrijwilligers genieten wekelijks van een ontspannen sport en spel-avond met ’n gezellig sociaalcafé ter afsluiting. Ook
zijn/worden dit jaar een 2-tal wensen vervuld. Noa uit Beuningen werd verrast met een 2-daags Eftelingarrangement met
overnachting in het themahotel. Frans uit Beneden-Leeuwen zag z’n droomwens in vervulling gaan. Met de kerst werd hij verrast
met ’n rit met de vermaarde Coca-Cola kersttruck met aanvullend truckerarrangement.
De Lente-cruise en Paracruise waren ook zeer geslaagd. Ca 175 genodigden genoten van een prachtige dag varen onder het genot
van; n hapje en drankje en entertainment.
Alle activiteiten zijn uitgebreid gepresenteerd op Website/Facebook. Met ’n bereik van meer dan 12000 werd hiervan op grote
schaal kennisgenomen. [Onlangs met een mijlpaal van 200 LIKES]

Sponsoractie 2013
Het sponsorresultaat van 2013 is wederom hartverwarmend. Op dit moment kunnen kunnen we reeds melden:
De tussenstand

van

€ 12.000, -

bijna bereikt .

Een toename van het aantal vaste sponsoren [club van > € 100] en de fantastische bijdrage van € . 2.494,-deelnemers zijn een indicatie van het actiesucces en een stimulans voor de organisatie tot voortzetting.

van de

Oproep Doe een Wens.
Een onderdeel van de actiedoelstelling is het vervullen van individuele wensen van chronisch zieke jongeren uit de regio Maas en
Waal. Graag willen wij tastbare wensen vervullen. [Max]. € 750 per wens] Zo zijn de afgelopen jaren o.a. wensen vervuld
zoals: Vip-Wens Ajax en Feyenoord, Huifbedrijden, Weekend Euro Disney
en een arrangement Efteling themahotel.
Viparrangement Musical Tarzan, We Will Rock You en , zijspanarrangement en Coca-cola kersttruckarrangement.
Met nadruk vermelden wij als doelgroep “chronisch zieke jongeren. Voor de jongeren met een lichamelijke beperking organiseren
wij geheel verzorgde weekends en een heuse Lente-resp. Paracruise. Via een nominatie van het RABO Coöperatiefonds werd ons
“wensproject “beloond met € 3000,--. Graag willen wij deze fantastische ondersteuning omzetten in wensvervulling. Wij roepen
Familie/kennissen van Chronisch zieke jongeren op om na te gaan er een dergelijk tastbare wens vervuld kan worden. Graag
ontvangen wij uw aanvraag

Wat gaan we doen?
Allereerst gaan we wederom het koningsnummer Weekend-uit in de steigers zetten. Met ’n groep van 40 personen, w.o. 20
deelnemers met vereiste aanpassingen en voorzieningen, is het niet gemakkelijke een geschikte accommodatie te vinden. Na
Valkenburg en Ossendrecht hebben we Groepsaccommodatie Ronald McDonald Hoeve te Beesterzwaag in Friesland wederom
een fantastische locatie gevonden. De prachtige Groepsaccomodatie De Hoeve met zijn gezellige binnenplaats zullen de
meesten nog wel kunnen herinneren van het weekend 2010.
Nieuwsgierig: http:// http://www.kinderfonds.nl/hoeve/nl
Tot de actie-doelgroep behoren jongeren met beperking uit de regio Maas en Waal. Ten behoeve van de groepmatch gaan we uit
van ’n niveau met ’n mogelijkheid van enigerlei vorm van arbeidsparticipatie met ’n minimumleeftijd van ca. 12 jaar.

Welk Weekend?
Bij het raadplegen van de evenementen/activiteitenkalender 2014 en de beschikbare weekenden van De Hoeve zijn de
mogelijkheden zeer beperkt. We moeten dus snel handelen om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken. Om het
Weekend voor zoveel mogelijk deelnemers mogelijk te maken hebben we 2 weekenden in optie genomen; T.w
•

Het weekend van 4 t/m 6 april 2014
Het Weekend van 27 t/m 29 juni 2014

•
Graag ontvangen wij middels onderstaand invullijstje jullie keus. S.v.p. bij beide weekenden invullen of je kunt. Op deze mannier
kunnen we het weekend kiezen met de meeste deelname.
Graag ontvangen wij onderstaand vragenlijstje uiterlijk 24 november a.s. retour!

Eigen bijdrage deelnemers:
• Zij die sponsorgeld hebben afgedragen
• Zij die geen sponsorgeld hebben afgedragen
• Noodzakelijke persoonlijke begeleiding

: geen eigenbijdrage
: eigen bijdrage € 50,-: geen eigen bijdrage

******************************************************************************************************
ONDERSTAANDE TABEL KUN JE ONLINE INVULLEN DOOR:
1. KLIKKEN OP “BEANTWOORDEN” [ boven in werkbalk]
2. TABEL INVULLEN
3. VERZENDEN uiterlijk 24-11-2013

De gevraagde informatie is nodig voor de keuze van het meest geschikte weekend!!!
GRAAG ONTVANGEN WIJ VAN JULLIE DE VOLGENDE INFORMATIE
(UITERLIJK 24 NOVEMBER 2013)
JA /NEE

1 NAAM
2 DEELNAME WEEKEND
3
4
5
6
7
8
8

Ronald McDonald de Hoeve
Beesterzwaag [Friesland]
4 t/m 6 april 2014

IK KAN HET WEEKEND

27 t/m 29 juni 2014
ROLSTOELGEBONDEN

ZO JA

[D]UW / [E]LEKT.

HOOG/LAAG-BED
TILLIFT
DOUCHESTOEL
PERS.BEGELEIDER

NOODZAKELIJK!!!

Nieuwe deelnemers,
Kent u iemand in uw omgeving die tot bovenomschreven behoort maar niet bij ons bekend is, gelieve dit ons te melden of hun
met ons in contact te brengen.

Zorrig

dat

je

er bij

komt !!!!!

Sociaalmedia:
Website
Facebook

: www.adriedijkenloopgehandicapten.nl
: https://www.facebook.com/AdriesDijkenloopGehandicapten [foto-albums]
Wordt “FAN” via “VIND IK LEUK” van de facebookpagina [MEER DAN 200 LIKES]

Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Cees Zondag coördinator,

