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Waar staan we voor?

Samen voor een MS-vrije wereld



Onze Kernwaarden:
 Samen  - We doen het samen, we steunen ieder  
individu of iedere organisatie die bijdraagt aan ons  
einddoel; een MS-vrije wereld.

Kan niet bestaat niet - We hebben een 
‘can-do’ mentaliteit, kan niet bestaat niet en 
nee is voor ons geen antwoord.   

Inspirerend - We zijn inspirerend voor 
iedereen, we zijn optimistisch en uitdagend.

We waarderen iedere beweging - Voor ons zijn 
alle bijdragen even belangrijk, groot of klein. De 
sleutel naar het succes van MoveS is dat iedereen in 
staat is om mee te doen, met of zonder MS.

We werken samen met anderen - 
Om verder te komen is het belangrijk dat 
we onszelf blijven uitdagen. Dit betekent 
dat we ook met partners willen 
samenwerken die de beste zijn op hun 
vakgebied en een bijdrage willen leveren 
aan het einddoel.

Gelijkwaardigheid - We hechten zeer 
aan de gelijkwaardigheid binnen de 
organisatie, verbonden door ons 
einddoel een MS-vrije wereld. Dit 
betekent onder meer dat eventueel 
betaalde krachten ook op 
vrijwillige basis betrokken zijn bij de 
organisatie. 



Ons Doel:

Bijdragen aan 
een 
MS-vrije wereld

Het creëren van Awareness door het ontwikkelen 
van een landelijke campagne;

Het inspireren van mensen met en zonder MS om 
in beweging te komen en hiermee; 

Het bijeenbrengen van fondsen en sponsorgelden 
ten behoeve van onderzoeksprojecten die erop 
gericht zijn om de kwaliteit van leven voor Multiple 
Sclerose (MS) patiënten op korte en lange termijn 
te verbeteren en uiteindelijk moeten leiden tot 
een MS-vrije wereld. 

 Hoe?



Ruim 25.000 mensen met MS in NL

Onvoorspelbaar Ziekte van 1.000 gezichten

Problemen met plassen en stoelgangVermoeidheid

Cognitie problemen

Tintelingen en prikkelingen armen en benen

2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd

Oogklachten/blindheid Spierzwakte

Meest invaliderende ziekte onder jongeren

Kinderen met MS

OnzekerheidOnbegrip

Diagnose tussen de 20-40 jaar

Soms overlijden aan de gevolgen van MS

Multiple Sclerose (MS)





Business Model MoveS



MoveS Kernteam



MoveS Kernteam

Bart Dierick
KtMS

Marjan Kruijning
Tour voor MS

Edwin van Wijngaarden
MoveS

Joost Scheffer
MoveS

Cindy van Wijngaarden
MoveS

Ard Hofman
Grunn MoveS

Jonas Hoving
MoveS

Yvo Kesler
KtMS



En heel veel vrijwilligers!!



Klimmen tegen MS is 
ontstaan in 2011…..



2011

16
Deelnemers

Netto 
Opbrengst

€ 10.000



2012

36
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 61.000

2011

16
Deelnemers

Netto 
Opbrengst

€ 10.000

2013

375
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 475.000

2014

800
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 853.000

2015

575
Deelnemers

Netto 
opbrengst

€ 506.000

2016

600
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 573.000

2017

575 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 543.000

....en uitgegroeid 
tot het grootste 
Nederlandse 

evenement in de 
strijd tegen MS

2018

463 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 445.000

2019

524 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 550.000

2022

775 
Deelnemers

Netto
Opbrengst

€ 1.000.000



Inspiratie
Maar wat verklaart nou het grote succes van Klimmen tegen MS“Het is eigenlijk heel simpel; INSPIRATIE!” 











Campagne



“Nieuwe” branding
KtMS







Nieuwe kledingOude kleding



Klimmen tegen MS 
2023



Klimmen tegen MS 2023 29 mei 2023

Mont Ventoux

Sportieve uitdaging
❏ 1, 2, 3 of .. keer Mont Ventoux

❏  Mensen met en zonder MS

❏  Jong en oud

❏  Fietsen, wandelen, hardlopen, handfietsen, estafette, of?

Financiële uitdaging

Inspanningsverplichting >500 euro







De sportieve uitdaging



De sportieve uitdaging

❏ Eén of meerdere keren beklimmen van de 
Ventoux

❏ Per fiets, lopend of ander vervoermiddel 

❏ De beklimming kan vanuit drie dorpen 
plaatsvinden:
❏ Malaucène; de mooiste beklimming
❏ Bedoin; de bekendste beklimming
❏ Sault; de ‘makkelijkste’ beklimming



De sportieve uitdaging

❏ Start meerdere beklimmingen fietsers om circa 7:00 vanuit 
Malaucène 

❏ Start lopers vanuit Malaucène 7:00 (onder voorbehoud)
❏ Start Bedoin fietsers 8:00 en lopers 8:15 (onder voorbehoud)
❏ Start Sault fietsers en lopers 10:00 (onder voorbehoud)
❏ Net boven Chalet Reynard wordt het centrale 

verzorgingspunt ingericht
❏ Finish open tot 2 uur voor zonsondergang (circa 19.13)
❏ De berg is absoluut onvoorspelbaar, in extreme 

omstandigheden kan het evenement worden afgelast
❏ http://youtu.be/BhNW09_gwr8

http://youtu.be/BhNW09_gwr8




Materiaal

❏ Helmplicht
❏ Kleding voor alle weersomstandigheden is essentieel 

(neem droge kleding mee)
❏ Een compact of een triple in combinatie met het grootste 

achtertandwiel (28-32) of groter is aan te raden
❏ Zorg ervoor dat je remmen in topconditie zijn, neem geen 

enkel risico
❏ Zorg voor reservebandjes (plakken is niet ideaal)
❏ Maximale snelheid van 50km per uur in de afdaling



Club des Cinglés
❏ Drie dorpen, vier beklimmingen

❏ Drie uitdagingen

❏ Cinglé (M, B, S)

❏ Galérien (M, B, S, RF)

❏ Bicinglette (2M, 2B, 2S)

❏ LET OP!! Inschrijven vóór het evenement via www.clubcinglesventoux.org 

❏ Bewijs via stempels en foto’s

http://www.clubcinglesventoux.org/


De Mont Ventoux



De Mont Ventoux

❏ 1.912 meter hoog, hoogteverschil met de voet 
bedraagt circa 1.600 meter

❏ Illustere bijnamen als De Kale Berg, De Reus van 
Provence

❏ Door de extreme klimatologische omstandigheden 
is de top kaal

❏ De berg is berucht door de dood van Tom Simpson 
op 13 juli 1967





  De klim uit Malaucène
  21,2km 1.535 hoogtemeters (7,2%)
   Maximum 12%
   Hoogte start 377 meter
   Hoogte top 1.912 meter





De klim uit Bedoin
22,7km 1.622 hoogtemeters (7,1%)
Maximum 11%
Hoogte start 290 meter
Hoogte top 1.912 meter





De klim uit Sault
25,7km 1.535 hoogtemeters (4,5%)
Maximum 11%
Hoogte start 760 meter
Hoogte top 1.912 meter



Route Forestière (via Bedoin)
19,8km 1.622 hoogtemeters (7,8%)
Maximum > 15%
Hoogte start 290 meter
Hoogte top 1.912 meter



2013, de dag voor het evenement







Gezonde voorbereiding



Gezonde voorbereiding

❏ Deelname is op eigen risico

❏ We raden iedereen sterk aan om een sportmedisch onderzoek te laten 

uitvoeren. 

❏ Sportmedische onderzoeken zijn er in verschillende soorten en maten en 

je kunt het zo uitgebreid maken als jezelf wilt. Van een vragenlijst 

gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek tot een inspanningstest. Bij 

een inspanningstest wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt tijdens 

inspanning. Er wordt gekeken of jouw hart de inspanning aankan. 

❏ Een sportmedische keuring kan bijvoorbeeld bij SMA Midden Nederland 

of Sport Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis



Gezonde voorbereiding

❏ Loop je wandelschoenen in voordat je de berg beklimt

❏ Maak bij je looptraining kleine passen en loop op verharde ondergrond en loop langzamer

❏ Loopband training, lage snelheid met een helling 10 tot 12% voor de lopers



Kleding



Nieuwe kleding Oude kleding



❏ Waarom verplicht dezelfde shirts?

❏ Versterkt het ‘wij’ gevoel

❏ Belangrijk om grote sponsors aan te trekken

❏ Fietskleding bestaat uit unisex fietsshirt (hele rits) en een dames- 

en herenbroek en runningshirt (dames- en herenmodel)

❏ AGU

❏ Levering door FuturumShop/AGU

❏ Bestelling loop- of fietsshirt via inschrijving

❏ Achteraf nog extra kleding bestelling via webshop MoveS

❏ Leveringen half mei



Shirtsponsoren 2023





Team Mentaal Sterk





Team Mentaal Sterk

❏ Estafetteteam bestaande uit mensen met MS

❏ Samenwerking NMSF en MoveS

❏ Samen naar de top

❏ Voor iedereen een uitdaging 

❏ Inschrijving tot 15 maart 2023

❏ Verzorgde reiskosten ca. €400

❏ Contactpersoon: Marleen Postma (mentaalsterk@nationaalmsfonds.nl)



Financiële uitdaging



 Financiële uitdaging

❏ Inspanningsverplichting van minimaal €500
❏ Sponsorgelden ophalen kan via:

❏ Sponsoring door bedrijven
❏ Sponsoring door particulieren
❏ Acties 

❏ Donaties via het Kentaa platform (www.klimmentegenms.nl)
❏ Mogelijkheden voor donaties

❏ iDEAL Machtiging
❏ Tikkie PayPal
❏ Mastercard/Visa



Kentaa Platform

❏ Persoonlijke pagina als teampagina mogelijk
❏ Eenvoudig delen via bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Twitter
❏ Gave nieuwe mogelijkheden om het fondsenwerven eenvoudiger te maken



Kentaa Platform



Kentaa Platform



Waar gaat het geld naar toe?

❏ Inschrijfgeld wordt door Stichting Klimmen tegen MS gebruikt voor de organisatie 
van 29 mei 2023 en de voorbereiding (voeding, ambulances, verzekeringen, 
centrale locaties, overige organisatiekosten etc.).

❏ De netto-opbrengsten van de Stichting worden aan onderzoek besteed.
❏ Hiervoor werken we samen met bestaande MS-organisaties die geschikte 

onderzoeken aandragen. 
❏ Ambitie om 100% van de door deelnemers opgehaalde gelden aan onderzoek te 

besteden 
❏ In 2021 hebben wij de Inspiratiebeurs uitgereikt. Vier grote MS-onderzoekscentra 

krijgen van MoveS een inspiratiebeurs van in totaal 1 miljoen euro voor het 
zogenaamde vrije onderzoek. Hierbij kunnen de onderzoekscentra zelf bepalen 
waar de beurs aan wordt besteed.



Waar gaat het geld naar toe?



Tips & tricks



Tips & tricks

❏ Geef zelf het goede voorbeeld, de eerste donatie is vaak ‘een daalder 
waard’ 

❏ Durf te vragen!
❏ Neem mensen mee in jouw motivatie om in actie te komen, inspiratie voor 

anderen om te doneren of samen in beweging te komen
❏ Voor sponsoren is het soms eenvoudiger materialen te sponsoren dan geld. 

Zet deze materialen (eten, drank e.d.) vervolgens zelf om in geld
❏ Zoek de lokale pers op en maak reclame voor je evenement. Maak ook 

gebruik van Social Media
❏ Klimmen tegen MS heeft marketingmaterialen beschikbaar die je tijdelijk 

kan lenen voor je evenement
❏ Bedank altijd je sponsoren en hou ze op de hoogte, maak een maillijst



Voorbeelden acties

❏ Flyers verspreiden in de buurt
❏ Vrije dagen als donaties
❏ Spinningmarathons
❏ Stroopwafels (of andere spullen) verkopen
❏ Statiegeldacties 
❏ Benefietconcerten
❏ Fietstochten organiseren
❏ Pub quiz
❏ Dineren/BBQ tegen MS
❏ Veilingen



Overige informatie 
en verzoeken



Vervoer en accommodatie

❏ Afstand Utrecht – Malaucene is c. 1.100km
❏ Iedereen wordt geacht zijn eigen vervoer en accommodatie te regelen
❏ Afstand Bedoin – Malaucene is c. 13km
❏ Afstand Sault – Malaucene is c. 46km!!



Agenda

• 26 maart: Cyclon Ride, Schaijk
• 16 april: Wandeling Oldenzaal tegen MS, Oldenzaal
• 8 april: Tour voor MS, Arnhem
• 29 mei: Klimmen tegen MS, Mont Ventoux
• 23 september: The Dutch Mountains, Valkenburg



Social Media



Social Media

Al het beschikbare materiaal is voor vrij gebruik voor deelnemers. Verzoek is 
wel om te refereren naar de hoofdpagina’s en individuele sites/pagina’s te 
individualiseren. (bijvoorbeeld; Klimmen tegen MS – team Piet)

• Hou de look and feel in stand van logo’s etc…
• Jullie krijgen flyers en posters mee. Deze en andere documenten 

zijn ook terug te vinden op de website
• Vrijwilligers die op 29 mei willen meehelpen (of eerder) kunnen zich 

aanmelden via info@klimmentegenms.nl of via de website
• Slotbijeenkomst dinsdag na het evenement



Wat kunnen jullie vandaag nog doen?

❏ Like en deel onze facebookpagina’s, volg ons op linkedIn, twitter en instagram 
❏ Vraag ook je vrienden om de Facebookpagina te liken en help om onze 

community verder te laten groeien zodat we deze omvang kunnen inzetten voor 
sponsoring

❏ Enthousiasmeer mensen in je omgeving voor Klimmen tegen MS
❏ Zoek contact met de lokale pers 

www.klimmentegenms.nl www.MoveS.ms 



Als we iedere dag een kleine stap maken 
komen we er misschien niet vandaag, 

maar vandaag zijn we zeker dichter bij een 
MS-vrije wereld dan gisteren.


