
ACTIVITEITENVERSLAG JAAR 2019 
 

16 maart 2019 Kennismaking en overdracht Run for Life team 2019 
Utrecht, Belgisch biercafé Olivier 
Doel van de bijeenkomst: kennismaking, teambuilding 
 
Toelichting: De eerste bijeenkomst van Team 2019 is ontspannen met 
een drankje. Tim en Lois van Team 2018 zijn aanwezig om ons bij te 
kletsen over de ervaringen van vorig jaar en om ons nog meer te 
enthousiasmeren voor wat komen gaat.  

28 april 2019 Kennismaking 2 Run for Life team 2019 
Amsterdam, café vrijdag 
Doel van de bijeenkomst: kennismaking, teambuilding, brainstorm 
 
Toelichting: Het bestuur van team 2019 is gevormd en komt voor het 
eerst bij elkaar in Amsterdam. Ook dit is een ontspannen bijeenkomst 
met een drankje en hapje eten. We leren elkaar beter kennen en delen 
onze verwachtingen voor aankomend jaar.  

7 juni 2019 Jeu de boules en borrel 
Utrecht, jeu de boules café 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding 
 
Toelichting: Op 7 juni hadden we nogmaals een teambuilding activiteit, 
ditmaal ook met de twee meest recente toevoegingen aan het team: 
Martijn en Nick. We spraken af in een café in Utrecht waar we konden 
jeu de boulen, het was dus ook een sportieve bijeenkomst, al van 
andere aard dan hardlopen. Na het spel hebben we met elkaar 
gesproken over de actuele stand van zaken wat betreft het inzamelen 
van donaties en onze trainingen en hebben we tips uitgewisseld. 

21 juli 2019 Trailrun en bbq 
Nijmegen, N70 trail 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding, training 
 
Toelichting: Meike van team 2019 nodigde ons allen uit in haar 
woonplaats Nijmegen om daar een mooie trail te rennen met de 
benodigde hoogtemeters, ter voorbereiding van het parcours in New 
York City dat ook alles behalve vlak is. Het was een warme zonnige dag 
en de beschutting van de trail was erg prettig tijdens de training. Met 
plezier hebben we genoten van het mooie Nijmeegse landschap. Na de 
trail ontving Meike team 2019 bij haar thuis voor een gezellige en goed 
verzorgde barbecue. Tijdens de barbecue praten we bij over de 
aankomende twee grote activiteiten op de planning. 

24 augustus 2019 Escaperoom en hapje eten 
Weert 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding 
 
Toelichting: Deze teambuilding activiteit werd georganiseerd door Nick 
van team 2019 in zijn woonplaats Weert. We stelden ons teamgevoel op 
de proef door samen een escaperoom te doen. Met horten en stoten (en 
de hulp van een hint) is het ons gelukt om binnen de tijd uit de 
escaperoom te ontsnappen. Na de escaperoom aten we een hapje in 
centrum Weert. 



20 september 2019 Dam tot Damloop 
Amsterdam/Zaandam  
Doel van de bijeenkomst: training, inzamelen sponsorgeld.  
 
Toelichting: Met een team van 20 renners liepen we namens Run for 
Life de Dam tot Damloop. De groep bestond uit renners van team 2019 
en familie, vrienden en kennissen van de teamleden. De deelnemers 
hadden zich verbonden tot het ophalen van minimaal €150,- aan 
sponsorgeld. Renners van team 2019 waren vrijgesteld van het ophalen 
van giften (want ze hebben reeds de verplichting om minimaal €1000,- 
op te halen voor KWF Kankerbestrijding).  
Voorafgaand aan de loop verzamelden we met het hele team in café 
Little Delirium op Amsterdam Centraal, alwaar de gesponsorde shirts 
werden uitgedeeld. Ondanks het warme weer heeft iedereen de 16,1 km 
voltooid. Wat waren we blij dat wij vroeg mochten starten en dat wij al 
binnen waren toen de laatste waves van de damloop werden 
gecancelled. Na afloop kwamen we samen in een café waar KWF 
Kankerbestrijding ook aanwezig was voor wat hapjes, drankjes en 
gezelligheid.  
Veel dank aan café Little Delirium voor het kosteloos beschikbaar 
stellen van de ruimte om met alle hardlopers te kunnen verzamelen. 

5 oktober 2019 Sponsordiner 
Amsterdam, Roeivereniging Willem III 
Doel van de bijeenkomst: teambuilding, inzamelen sponsorgeld.  
 
Toelichting: De grote sponsoractie van dit jaar was een sponsordiner, 
georganiseerd in Amsterdam. Esther van team 2019 kon via haar 
roeivereniging een mooie ruimte in Amsterdam regelen met een grote 
keuken en een fijne zaal waar wij onze gasten konden ontvangen. We 
hebben ongeveer 50 dinergasten kunnen bedienen, dit waren met name 
onze eigen familie en vrienden.  
Met dank aan Meike van team 2019 en haar goede vriendin Claire 
hebben we een heerlijk zelfgemaakt diner kunnen uitserveren. Claire is 
chefkok en heeft ons allen geweldig bijgestaan in de keuken, zonder 
haar was het nooit zo’n succes geworden! De ingrediënten voor het 
diner hebben we een groot deel gesponsord gekregen van verschillende 
ondernemingen. De overige ingrediënten werden bekostigd middels het 
vaste ingelegde bedrag van de dinergasten. We hebben onze kosten zo 
laag mogelijk gehouden zodat een zo groot mogelijk deel van de inleg 
van de gasten aan KWF Kankerbestrijding gedoneerd kon worden. Het 
diner was een groot succes en heeft €1157,40 opgebracht. 
Speciale dank aan roeivereniging Willem III voor het kosteloos 
beschikbaar stellen van de kantine en de keuken voor het diner. 

3 november 2019 New York City Marathon 
New York City, New York 
Doel van de bijeenkomst: de marathon uitlopen 
 
Toelichting: Het hoogtepunt van het Run for Life-jaar, de dag dat alle 
renners van team 2019 aan de start staan van de New York City 
marathon. Het was een prachtige dag met fris weer maar een heerlijk 
zonnetje en weinig wind. Alle renners hebben de marathon uitgelopen 
en ontzettend genoten van deze unieke ervaring. 
 
 



Nader te bepalen Feestelijk overhandigen cheque aan KWF en reünie 
Nader te bepalen 
Doel van de bijeenkomst: afsluiting team 2019 
 
Toelichting: Wegens het Covid-19 virus is onze geplande activiteit op 
donderdag 19 maart tot nader orde uitgesteld. Wij kijken ernaar uit om 
deze activiteit, wanneer de situatie dat toelaat, zo spoedig mogelijk 
doorgang te laten vinden. We zullen feestelijk onze cheque 
overhandigen aan KWF Kankerbestrijding, ofwel tijdens een rondleiding 
bij een van de ziekenhuizen waar met gelden van KWF 
Kankerbestrijding onderzoek wordt gedaan, ofwel op het kantoor van 
KWF Kankerbestrijding. Ook willen we met team 2019 uit eten gaan om 
bij te kletsen en samen nog eens na te genieten en terug te blikken op 
ons avontuur in New York en daaromheen met stichting Run for Life. 

 


