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Ik wens u een goed, sportief maar vooral gezond 2015!

Het nieuwe jaar is weer begonnen en het belooft een geweldig jaar te worden voor het Foppe
Fonds! Het Nieuwjaarsgala van de Ronde Tafel Sneek heeft 2015 feestelijk en succesvol
afgetrapt en er staan nog veel meer zaken op stapel voor het Foppe Fonds. Onder meer het
Open Fries Kampioenschap TrappenRun in en rond het Abe Lenstra Stadion (in combinatie
met de vrouwenvoetbalwedstrijd sc Heerenveen - PSV), een nieuwe samenwerking met Sport
Promotie Ameland en het Foppe Open staan op het programma om onze doelstellingen te
behalen voor 2015.

Via deze vernieuwde nieuwsbrief willen wij u vanaf nu ook per e-mail op de hoogte
houden van onze activiteiten en ons vele, maar dankbare werk. Wij danken u allen voor
uw steun en belangstelling!

Foppe de Haan, Beschermheer van het Foppe Fonds

Lees meer op onze website!

http://foppefonds.live.addsite.nl/themes/foppefonds/#NIEUWSBRIEF%23
http://www.foppefonds.nl/
http://www.foppefonds.nl/


Ons doel voor 2015: 
Sporten zonder beperkingen!

Paardrijden is één van de weinige sporten
die mensen met een beperking kunnen
doen zonder gebruik te maken van hun
rolstoel. Kinderen met een beperking
worden er rustig van, leren balans te
houden en het stimuleert hun ontwikkeling.
Het Foppe Fonds zet zich hier de komende
tijd dan ook graag voor in.

Help je mee? Via de website kan een
bijdrage gedaan worden, andere
sponsorvormen zijn uiteraard ook mogelijk.

Bekijk het filmpje!

Record opbrengst Nieuwjaarsgala
Ronde Tafel Sneek

Op zaterdag 10 januari vond het
Nieuwjaarsgala van de Ronde Tafel Sneek
plaats. Centraal stond ons goede doel! 360
gasten, een diner, muzikale omlijsting van
o.a. Loïs Lane en de Hermes House Band,
kortom: een geweldige avond. De veiling
was een ongekend succes, ruim
€60.000,- is er opgehaald! Onze dank is
zeer groot!!

Lees meer hierover

Foppe Fonds in de lift dankzij OFK
TrappenRun op 20 maart!

De opbrengst van de TrappenRun
gaat uiteraard naar het Foppe Fonds

Drie gebouwen, 735 treden! Ren op vrijdag
20 maart 2015 naar de toppen van de

https://www.youtube.com/watch?v=CRFu0VrTRNk
http://www.foppefonds.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=CRFu0VrTRNk
http://www.foppefonds.nl/nieuws/record-opbrengst-ronde-tafel-sneek-nieuwjaarsgala/
http://www.foppefonds.nl/nieuws/record-opbrengst-ronde-tafel-sneek-nieuwjaarsgala/
http://www.ofktrappenrun.nl/


gebouwen. Een unieke belevenis met finish
in het Abe Lenstra Stadion. Doe ook mee,
ga de uitdaging aan en steun het Foppe
Fonds! Schrijf je gelijk in via
www.ofktrappenrun.nl. Iedere deelnemer
van de TrappenRun ontvangt bij inschrijving
4 vrijkaarten voor de wedstrijd van
het vrouwenelftal van sc Heerenveen
tegen PSV die om 19.30 uur start.

Schrijf je in voor dit spektakel!

WK Klunen haalt €1000,- op voor 
het Foppe Fonds!

Op zaterdag 17 januari 2015 was het dan
zover: de 3e editie van het WK Klunen.
Ongeveer 120 deelnemers verdeeld in
meerdere categorieën hebben een parcours
door het oude deel van Grou afgelegd.
Naast individueel deelnemen kon men ook
in estafette starten én ook rolstoelgebonden
deelnemers konden meedoen met het
Rolstoel Klunen. Het startschot werd
verricht door onze ambassadrice Rixt van
der Horst. Aan het evenement was dit jaar
voor het eerst een goed doel verbonden: het
Foppe Fonds. Er werd 1000 euro
opgehaald. Het Foppe Fonds spreekt haar
waardering uit aan de organisatie en alle
vrijwilligers van het WK Klunen. 

Meer informatie

http://www.ofktrappenrun.nl/
http://www.ofktrappenrun.nl/
http://www.foppefonds.nl/nieuws/wk-klunen-haalt-e-1000-op-voor-het-foppe-fonds/
http://www.foppefonds.nl/nieuws/wk-klunen-haalt-e-1000-op-voor-het-foppe-fonds/


Sport promotie Ameland steunt het
Foppe Fonds

In 2015 kunnen alle deelnemers van MTB
Ameland, Triambla, Tussen Slik en Zand en
de Adventure Run het Foppe Fonds
ondersteunen. Via het inschrijfformulier kan
een zelf gekozen bijdrage aan ons
gedoneerd worden. Zo kunnen sporters met
hun sportieve inspanning een bijdrage
leveren aan kinderen die om verschillende
redenen niet makkelijk kunnen sporten. Is
dát niet prachtig?

Informatie over deze evenementen

http://www.sportpromotie-ameland.nl/
http://www.sportpromotie-ameland.nl/


Op donderdag 15 januari nam Foppe
de Haan een cheque t.w.v. €8000,- in
ontvangst van Ronde Tafel leden
Karel Haalboom (l) en Pieter Smith (r).

Sinds drie jaar verkopen de leden van
Ronde Tafel 34 in Groningen wijnen voor
een goed doel. Zij vinden het leuk anderen
te bewegen zichzelf te ontwikkelen, een
groep voor wie bewegen niet
vanzelfsprekend is krijgt daarom hun
steun. Dit leverde maar liefst €8000,- op
voor het Foppe Fonds! Uiteraard zijn wij
als fonds hier enorm blij mee en bedanken
wij Ronde Tafel Groningen voor hun
geweldige eindejaars-actie! 

2014 was een hartstikkene goed jaar!

Augustus

Unieke prestatie Rixt van der Horst

September

Terugblik Foppe Open golftoernooi

http://www.sportgalafryslan.nl/
http://www.foppeopen.nl/


Rixt van der Horst is ambassadeur van het
Foppe Fonds. Rixt doet met haar paard
Uniek aan aangepaste dressuursport. Haar
droom is om mee te doen met de
Paralympics in Rio de Janeiro in 2016. Ze
zijn in augustus tweevoudig
wereldkampioen geworden in Caen
(Normandië). Via deze weg willen we Rixt
en Uniek nogmaals feliciteren met hun
prestatie. Rixt is dit jaar bij het Sportgala
Fryslân genomineerd voor gehandicapter
sporter van het jaar.

Breng hier je stem uit voor Rixt!

Op maandag 8 september 2014
organiseerde het fonds voor de 2e maal
het golfevent Foppe Open. Het evenement
was wederom een groot succes. De dag
werd afgesloten met een veiling met een
opbrengst van maar liefst 50.000 euro.
Vanwege het grote succes wordt de derde
editie georganiseerd op donderdag 8
oktober 2015. Golfliefhebbers kunnen zich
alvast inschrijven.

Inschrijven Foppe Open 2015!

November

Marjo, Theo en Meije bedankt!

Meije Gildemachter, Marjo de Haan en
Theo Steenbeek hebben om diverse
redenen besloten te stoppen met hun
werkzaamheden. De waardering en dank
voor hun jarenlange inzet werd namens alle
leden uitgesproken door RvT voorzitter
Sjoerd Feenstra en Foppe de Haan. Er is
nog één plek voor een ‘algemeen
bestuurslid’! Ben jij de daadkrachtige,
ondernemende en enthousiaste netwerker?

Kijk voor de vacature hier!

December

Foppe Fonds in beeld

De jongens en meiden van het C3
voetbalteam van v.v. Heerenveen lopen
sinds kort in spiksplinternieuwe jacks met
het Foppe Fonds logo achterop. Foppe de
Haan kwam onlangs zelf een kijkje nemen
bij een thuiswedstrijd van het team. Deze
actie waarderen we enorm, wie weet
brengt het anderen op ideeën..?

Meer nieuws?

http://www.sportgalafryslan.nl/
http://www.foppeopen.nl/
http://www.foppefonds.nl/
http://www.foppefonds.nl/
http://www.foppeopen.nl/
http://www.foppeopen.nl/


In 2014 kregen wij veel steun!

Het is onmogelijk iedereen in deze nieuwsbrief te vermelden maar kijk op onze site voor een
overzicht van alle acties en donaties. Mede dankzij deze steun hebben we ook afgelopen
periode weer veel kinderen blij kunnen maken met een bijdrage. Daardoor kunnen zij gaan
sporten, komen ze in beweging en stimuleert dat hun ontwikkeling. En dat is waar we het voor
doen! 
Een overzicht van alle bijdragen staat op onze website: www.foppefonds.nl. Volg alles over
het Foppe Fonds via onze website, de Facebookpagina en op Twitter.

06-1234 3803 | info@foppefonds.nl
Gemaakt en verzonden met AddSite Mailings | Afmelden | Instellingen
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