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Terugblik Challenge Mont Ventoux 2022 editie 13
Trots overheerst! Wat een geweldige editie van de Challenge Mont Ventoux, voor de 13e keer
mochten wij dit prachtige evenement organiseren. De twee laatste edities konden we het helaas
vanwege corona niet uitvoeren in Frankrijk, maar het kon eindelijk weer! We hebben samen
gelachen, we hebben samen gehuild, we hebben samen genoten maar bovenal hebben we
SAMEN de top bereikt van de Mont Ventoux.
Ons gezamenlijke doel moge duidelijk zijn: energiestofwisselingsziekten moeten de wereld uit.
Voor degenen die vrijdagavond in de tent aanwezig waren, gaven de woorden van Prof. dr. Jan
Smeitink hoop. Hoop voor de toekomst en hoop voor alle kinderen en volwassen met een
energiestofwisselingsziekten.
Samen hebben we gezorgd dat deze hoop een stukje dichterbij de werkelijkheid komt, want voor
een medicijn is nog steeds veel geld nodig. Samen brachten we ruim €125.000 bijeen. Dit is het
prachtige maar voorlopige bedrag want de sponsorbuttons blijven nog even actief!
Namens de werkgroep en het bestuur van Join4Energy danken wij iedereen die heeft
bijgedragen aan dit prachtige resultaat!
Benieuwd naar foto's of video's? Klik dan hier.

Nieuwe stap in samenwerking metabole organisaties
Eind mei was er weer een (digitaal) overleg van de diverse organisaties die zich bezig houden
met metabole ziekten, ook wel stofwisselingsziekten genoemd. Er ligt nu een plan voor het
vormen van een gezamenlijk platform voor patiënten, artsen en onderzoekers in het veld van
metabole ziekten.
Het platform heeft 3 pijlers:
I Verbinden en Versterken: het platform draagt er aan bij dat deelnemende organisaties elkaar
onderling helpen en versterken.
II. Bewustwording: het draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van de impact van
metabole ziekten in de samenleving vanuit patiënten perspectief.
III. Actie: het platform streeft naar een aantal jaarlijkse evenementen op het gebied van
verbinding, kennisdeling en fondsenwerving.
De aanwezige organisaties zien het toewerken naar zo’n platform als een volgende logische stap.
Een werkgroep gaat nu een plan van aanpak ontwikkelen. De inzet is om daarbij ook een
kwartiermaker in te zetten, iemand die dit proces professioneel gaat begeleiden. Er zijn natuurlijk
nog veel ‘hoe?’ vragen. Die kunnen nu nog niet beantwoord worden. Maar dat we een belangrijke
volgende stap gezet hebben is duidelijk.
Wat de positie van Join4Energy in dit verhaal zal worden is nu moeilijk te zeggen. We hebben
ons van het begin af aan positief opgesteld in dit proces, het bestuur ziet de meerwaarde van
samenwerking.
In het overleg nam Prinses Laurentien afscheid, ze heeft belangrijk bijgedragen aan het

verbeteren van samenwerking tussen de metabole organisaties.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Gert Gerritsen via gert@join4energy.nl

De avonturen van Join en haar hondje Energy

Stofwisseltour 2 juli 2022
De lezers met een Facebookaccount hebben het
waarschijnlijk al gelezen: op 2 juli deden maar liefst 17
deelnemers vanuit Join4Energy mee aan de door
Stofwisselkracht georganiseerde Stofwisseltour, samen
met heel veel deelnemers vanuit andere metabole
organisaties. Een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen verschillende organisaties!
Onder een heerlijk zonnetje werden heel wat kilometers
gewandeld en gefietst. Via ‘onze’ deelnemers werd het
zeer fraaie bedrag van € 5.262 bij elkaar gebracht. De
voorlopige totaalopbrengst van het evenement is €
89.588. Maar natuurlijk was de ontmoeting tussen
zoveel mensen die betrokken zijn op
stofwisselingsziekten ook een belangrijke opbrengst.

Bedankt sponsors
Wat zou de Challenge zijn zonder onze sponsors? Waarschijnlijk een Challenge zonder feesttent,
zonder begeleiding van BikeChallenge, zonder sporttenue, zonder bar. Dat zou best een kale
bedoeling zijn.
Wat zijn wij dan ook blij met hun steun. Het ene bedrijf steunt ons al jaren, het andere bedrijf was
nieuw. Het ene bedrijf steunt ons met meer euro's dan het andere. Maar we zijn ze allemaal even

dankbaar.
Heb je iets nodig, zakelijk of privé, kijk dan eens of je bij één van onze sponsors terecht kunt!
Onderaan deze nieuwsbrief voor het laatst de bedrijven die de Challenge 2022 mogelijk hebben
gemaakt. We hopen in de volgende nieuwsbrief de eerste sponsors voor de CMV2023 te kunnen
presenteren.

Open inloop Frankrijk
Al ruim een half jaar zijn we als bestuur bezig om onze achterban nog meer te betrekken bij de
toekomstvisie van Join4Energy. Dat is begonnen met een korte enquête en daaropvolgend een
online-bijeenkomst op 8 februari. Ook tijdens de Challenge in Frankrijk hebben we waardevolle
ideeën opgehaald. Op de vrijdagmiddagmarkt zijn we met de aanwezigen in gesprek gegaan met
behulp van twee grote flappen voorzien van een aantal thema’s. De stiften die we erbij hadden
liggen zijn goed gebruikt, tot en met de zaterdagavond zijn ideeën en reacties toegevoegd. Het
resultaat zien jullie op onderstaande foto, dat is ruim een vierkante meter input! Uiteraard onze
dank daarvoor, eerlijk gezegd overtreft dit onze verwachtingen.
Natuurlijk stopt het hier niet. Als bestuur gaan we samen met de werkgroep met deze en ook
eerder ingebrachte punten aan het werk. Ze worden stuk voor stuk gewikt en gewogen. En wie
weet triggeren ze ons misschien wel om te komen tot nieuwe ideeën. Join4Energy bruist en dat
willen we graag vasthouden!
Aanvullingen, opmerkingen of nabranders zijn natuurlijk altijd welkom op ron@join4energy.nl.

Challenge Mont Ventoux 2023

De 13de Challenge Mont Ventoux van 2022 is nog maar net voorbij of wij zijn alweer bezig met de
14e editie. Volgend jaar vindt de Challenge plaats van 15 t/m 18 juni 2023, we hopen dat jullie
allemaal net zo enthousiast zijn als vorige maand. Wij vonden het in ieder geval een geweldige

Challenge.
Volgend jaar krijgen jullie een extra mogelijkheid om de Mont Ventoux te beklimmen. De
beklimming op de fiets, wandelend en hardlopen over de verharde weg kennen jullie inmiddels
als geen ander. Enkele jaren geleden is hier de mountainbike route bij gekomen en vanaf volgend
jaar is het ook mogelijk de Mont Ventoux gedeeltelijk off-road wandelend te beklimmen!! We
hopen dat dit jullie nog meer enthousiasmeert om de uitdaging aan te gaan en mee te doen aan
de Challenge.
De officiële inschrijving begint op 1 september 2022. Wil je nu al meer weten over de
Challenge Mont Ventoux 2023 mail ons dan via CMV@join4energy.nl. De komende tijd komt er
meer informatie op onze website te staan en posten we regelmatig op onze social media. Wees
niet bang en ga voor een mooie uitdaging. Dan kleuren we volgend jaar met zijn allen de top
weer oranje!

Club van 100

De Club van 100 is opgericht om Join4Energy in brede
zin te ondersteunen. Je doneert maandelijks of jaarlijks
een

bedrag

dat

gebruikt

wordt

als

financiële

ondersteuning van de stichting en de door haar
georganiseerde evenementen. Indien er geld 'overblijft’
zullen wij dit besteden om bijvoorbeeld een deel van een
onderzoek te financieren uit naam van de Club van 100.
Wil je meer weten klik dan hier.

Agenda
Datum

Evenement

Informatie

24-08-2022

Concert Music4Energy

www.theateronderdemolen.nl

01-09-2022

Inschrijving CMV2023 geopend

CMV@join4energy.nl

14-09-2022

Pyreneeën Challenge

www.ride4kids.nl

17-09-2022

Mitodag

info@join4energy.nl

17-09-2022

Mito Estafette

gert@join4energy.nl

t/m 16-09-2022

t/m 25-09-2022

24-09-2022

Tour4Mito Eindhoven

esther@join4energy.nl

25-09-2022

KoalaRide4Energy4All

www.energy4all.nl

17-10-2022

Dag van Krachtenbundeling tegen

info@join4energy.nl

Stofwisselingsziekten
15-06-2023

Challenge Mont Ventoux

t/m 18-06-2023

CMV@join4energy.nl

Wil je dat het evenement van jouw team een plaatsje krijgt in de agenda of heb je een mooie
bijdrage voor onze nieuwsbrief? Laat het ons weten op info@join4energy.nl

Sponsors Challenge Mont Ventoux 2022
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