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Communicatie commissie (Mijke Smit)
2013 is goed van start gegaan met de lancering van de nieuw e
Sport en Transplantatie w ebsite. Een sneak preview w as al
gegeven tijdens de teamdag in september, maar nu is het een
feit. Ik vind het resultaat gew eldig. Graag w il ik daarvoor de
credits aan Martijn Oudeman geven; zonder zijn expertise,
begeleiding en inzet gedurende een enorme hoeveelheid uren
zou het zeker niet gelukt zijn!

Nieuwe website

Gaandew eg w ordt de w ebsite steeds verder gevuld en
uitgebreid. Een voorbeeld is een besloten deel voor de leden
voor interne communicatie. Ook w ordt hard gew erkt aan een
reactiemogelijkheid op de hoofdsite en de Sporten en
Transplantatie Facebook pagina ter vervanging van het oude
gastenboek. Facebook en de w ebsite gaan dan ook beter op
elkaar aansluiten. Mochten er ideeën, tips, foutmeldingen of
andere zaken zijn die betrekking hebben op de w ebsite, dan
kun je die melden bij de w ebmaster of Martijn.

Namens het bestuur
Onze voorzitter Jan Steenman heeft, na een periode van 4 jaar,
besloten te stoppen met het voorzitterschap. Aangezien hij
relatief veel in het buitenland is, valt dit moeilijk te combineren.
Gelukkig blijft Jan actief betrokken bij onze club en zal hij
voorzitter van de Sponsor Commissie blijven.

Jan Steenman,
Voorzitter tot 31/1/2013

Anneke van Limborgh volgt hem met ingang van 1 februari op
als nieuw e voorzitter van Sport en Transplantatie. De
afgelopen w eken heeft zij kennis gemaakt met het bestuur. In
de komende periode hoopt zij alle sporters en vrijw illigers te
gaan ontmoeten. Wij zijn alvast erg blij met haar komst. Met
haar kennis en ervaring zijn w ij ervan overtuigd een hele goede
opvolger voor Jan te hebben getroffen. Om een idee te krijgen
van w ie Anneke is, w at ze doet, w at zij met sport heeft en w at
haar bindt met orgaantransplantatie, haar introductie.

Anneke van Limborgh
“Ik ben 54 jaar en al ruim 25 jaar getrouw d met Arnoud Emke.
Woonachtig in Amsterdam en ik w erk bij het ministerie van
Economische zaken in Den Haag. Sporten is een van mijn
hobby's. Ik heb verschillende sporten beoefend maar roeien is
uiteindelijk mijn hoofdsport gew orden. Na fanatiek w edstrijden
te hebben geroeid, roei ik nu nog w edstrijden in het
veteranenveld. Niet alleen sport ik zelf, ook coach ik
verschillende roeiploegen; zow el jeugd - die net begint met
roeien - als echte w edstrijdroeiers en bijvoorbeeld
herenveteranen. Daarnaast doe ik aan hardlopen, schaatsen
en fietsen. Die sporten doe ik niet in w edstrijdverband. In de
zomermaanden zeil ik op het IJsselmeer en de Waddenzee.

Anneke van Limborgh,
Voorzitter per 1/2/2013
Stichting Sport en
Transplantatie

Naast sporten heb ik ook altijd in besturen gezeten. Dat begon
al op de middelbare school en is daarna eigenlijk nooit meer
gestopt. Binnen de roeivereniging w aar ik lid van ben, heb ik
verschillende bestuursfunctie gehad: secretaris,
barcommissaris, jeugdcommissaris en voorzitter. Die laatste
functie heb ik uiteindelijk bijna 10 jaar gedaan.
Ik ben zelf niet getransplanteerd maar mijn schoonmoeder w as
nierpatiënt. Van nabij heb ik meegemaakt w at het betekend om
te moeten w achten op een geschikte nier. Ook heb ik de
blijdschap gezien als die geschikte donornier er dan na 5 jaar
w achten toch eindelijk is. Uiteindelijk het verdriet ervaren toen
ze overleed als gevolg van complicaties na de geslaagde
transplantatie.
In de functie van voorzitter bij Sport en Transplantatie komen
alle elementen samen w aardoor ik direct een grote
betrokkenheid voel om mij hiervoor in te zetten."

World Transplant Games 2013 (Wouter Schuwirth)
Vooruitlopend op de bekendmaking van de geselecteerde
sporters voor de WTG Durban rond 15 februari as w il ik jullie
alvast informeren over een aantal zaken. Gedurende de
komende maanden tot aan de Spelen blijven w e de w ebsite
van SET updaten met relevante informatie. Voor verdere
informatie over de sporten zelf en het sportschema verw ijs ik
jullie naar de officiële w ebsite van de WTG Durban
(w ww.wtg2013.com).
•

De WTG2013 w orden gehouden in Durban, Zuid Afrika van
zondag 28 juli tot zondag 4 augustus 2013

•

De groepsreis is geboekt met Emirates Airw ays (EK) vanaf
Dusseldorf. De vluchtgegevens zijn:
o
o
o
o

•

•

WTG 2013 Durban

•

•

•

EK58 25JUL Dusseldorf–Dubai 2120-0550 aankomst 26/JUL
EK775 26JUL Dubai–Durban 1025-1710
EK776 04AUG Durban–Dubai 1840-0525 aankomst 5/AUG
EK55 05AUG Dubai–Dusseldorf 0845-1335

Stichting SET zorgt voor busvervoer naar en van
Dusseldorf vanaf een nog nader te bepalen locatie in
Nederland.
Stichting SET streeft ernaar de sporters en supporters
zoveel mogelijk als groep de reis naar Durban te laten
maken. Dit levert maximale zichtbaarheid naar landelijke en
regionale pers inzake (top)sport en transplantatie. Ook is de
sponsoring van onze deelname aan de Spelen hierop
gericht. Wij richten ons op een persmoment als w e met de
bus terugkeren in Nederland op 5 augustus op de nader te
bepalen locatie. Analoog aan de Olympische Spelen levert
dit de meeste nieuw swaarde gekoppeld aan het kunnen
tonen van de medailleoogst.
Eventuele afw ijking op de groepsreis dient door de
deelnemende sporter en supporter zelf te w orden geregeld
en betaald. Dit is conform de afspraken bij eerdere WTG’s.
De kosten voor de groepsreis voor de geselecteerde
sporter w orden betaald door SET met in acht name van de
eigen bijdrage van € 1.000,-.
Het paspoort van de reiziger dient bij terugkeer in
Nederland (dus op 5 augustus 2013) nog minimaal zes
maanden geldig te zijn !!!

Het bestuur van SET, de sponsorcommissie en een aantal
leden is momenteel zeer druk bezig met het verzamelen van de
benodigde sponsorgelden. Het streven is uiteraard gericht op
deelname van zoveel mogelijk ingeschreven sporters. Dat is
niet gemakkelijk gelet op het economische tij w aarin w e
verkeren.
Namens de WTG-Commissie w ens ik iedereen een goede
aanloop naar de Spelen !

Sportcommissie (Wolter van Tarel)
Onze voorjaarsteamdag vindt deze keer op 6 april plaats in
Rotterdam. Richard Advocaat organiseert op die dag een
squashclinic met een van Nederlands topsquashers. Een
mooie gelegenheid om eens op een andere locatie, in een
ander deel van het land, met elkaar te sporten en ervaringen uit
te w isselen. Voor alle sporten w ordt accommodatie geregeld
zodat iedereen aan zijn trekken komt. De verdere info over
programma, tijden en locaties w ordt nog gecommuniceerd.

Teamdag naar Rotterdam
6 april 2013

Op dit moment zijn w e – zoals Wouter al schreef - in afw achting
van de selectie voor de WTG 2013 in Durban. De
sponsorcommissie is nog druk doende het nodige geld binnen
te halen om een zo groot mogelijke groep af te kunnen
vaardigen naar het mooie Zuid-Afrika. Ook van de kant van
sommige sporters en sportgroepen is sponsorgeld binnen
gekomen, grote klasse!!
Midden februari w ordt de (sponsor)balans opgemaakt en w eten
w e hoeveel mensen er geselecteerd kunnen w orden. Dus tot
die tijd heeft iedereen nog de mogelijkheid één of andere actie
op poten te zetten om daarmee het totale budget nog w at op te
krikken. Ga allen nog even een eindsprint inzetten zou ik
zeggen; niets mooier dan met een megagrote groep
Nederlanders ons traditionele oranje de boventoon te laten
voeren in Durban! Succes!

Spinningmarathon (Floranke te Brake)
Op 2 februari 2013 organiseren de w ielrenners in Amerongen
bij sportschool Somatic een spinningmarathon. Deze marathon
duurt 3 uur en heeft tot doel geld op te halen voor de stichting
Sport en Transplantatie. Iedereen die Sport en Transplantatie
w il steunen mag meedoen. Voor de mensen die w el mee w illen
doen maar niet de maximale 3 uur kunnen volhouden, is het
ook mogelijk om zich op te geven voor 1 uur.
Wil je meedoen, stuur dan mail naar Gideon Elve
(gideonelve@gmail.com) of bel hem 06-48310653
De poster en uitleg zijn hier in groot formaat beschikbaar om
aan vrienden/bekenden door te sturen of op te hangen!

Spinningmarathon, 2 feb 2013
Redactie nieuwsbrief
redactie@sportentransplantatie.nl
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