Skate4AIR visie document

Schaatsen tot het niet meer nodig is

“Ik vind het zo bijzonder dat mensen zich inzetten
voor de ziekte die ik heb.”
Brenda Bisschop - Skate4AIR Classic 2018

Onze opdracht
Skate4AIR zet zich al jaren in voor onderzoek naar een medicijn tegen taaislijmziekte. Met de tiende editie in zicht,
legt dit document de missie, visie, kernwaarden en ambities van de organisatie vast. Zodat Skate4AIR ook de
komende jaren een sterke organisatie blijft, met een duidelijk doel.

Skate4AIR…
Over 10 jaar…

...wil mensen met taaislijmziekte een normaal leven geven.

…is Skate4AIR niet meer nodig. Mede dankzij onze inspanningen is taaislijmziekte veranderd van
een dodelijke in een chronische ziekte.

Hoe dan?!
Vanuit ons aanstekelijke enthousiasme organiseren we uitdagende schaatstochten. Unieke,
compleet verzorgde ervaringen, waar onze deelnemers hun grenzen verleggen. Zoals mensen met
taaislijmziekte dat dagelijks doen. Zo halen we geld op voor wetenschappelijk onderzoek,
waarmee de ontwikkeling van medicijnen het laatste zetje krijgt dat zo hard nodig is.
Samen schaatsen tot het niet meer nodig is!

“De energie van Skate4AIR sleept je er telkens
weer doorheen. Ik heb wel drie keer het laatste
rondje geschaatst.”
Wout Sartorius - Skate4AIR Classic 2018

Skate4AIR is...
...Grensverleggend

Skate4AIR verlegt grenzen om taaislijmziekte de wereld uit te helpen. Dat doen we door een enorme
prestatie te leveren op het ijs; een prestatie die mensen met taaislijmziekte dagelijks leveren. Daarom
schaatsen we zo ver we kunnen; altijd met respect voor ieders eigen grenzen.

Hoe groot onze organisatie ook wordt, we blijven één grote Skate4AIR familie. Persoonlijk contact met
onze deelnemers vinden we belangrijk. Daarom kennen we alle deelnemers bij naam en blijven onze
evenementen relatief kleinschalig. Want schaatsen doe je samen!

...Kwaliteit

...Persoonlijk

Alles wat we doen is van hoge kwaliteit: de omgang met onze deelnemers, de organisatie van onze
evenementen en de inzet van professionals. We helpen onze deelnemers hun grensverleggende prestatie
waar te maken. Meedoen aan Skate4AIR voelt daarom als een compleet verzorgde, unieke ervaring.

Skate4AIR beschikt over een grenzeloos enthousiasme. Alleen op die manier maken we onze andere
kernwaarden waar. Het biedt tegenwicht aan de doorgaans heftige realiteit van taaislijmziekte en het
werkt aanstekelijk op onze deelnemers, sponsors en donateurs.

...Enthousiast

“Een dag lang knokken voor een ander mens. Dat
vind ik het mooiste wat er is.”
Olaf Sterkenburg - Bestuurslid Skate4AIR
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Medicijnen voor iedereen met
taaislijmziekte
Skate4AIR is niet meer nodig

100% dekking van onze organisatiekosten
vanuit partnerships, barters en sponsoring
Daarmee verhoging totaalbijdrage onderzoek

Aanhaken bij evenementen in Nederland
Waarde toevoegen aan Skate4AIR
Kernwaarden Skate4AIR uitdragen

Groots uitpakken met speciale editie
Blijven vernieuwen voor komende edities

€3.500.000,- opgehaald voor essentieel onderzoek
1100 deelnemers hebben hun grenzen verlegd
Daylight Challenge ontwikkeld naast Skate4AIR Classic

“Ik was al lyrisch over de organisatie, het ijs was
mooi, het waaide niet hard...top dag!”
Jacques Pijl - Skate4AIR Daylight Challenge 2017

Pitching Skate4AIR...
...In één zin
“Skate4AIR schaatst om geld op te halen voor onderzoek naar medicijnen, waarmee we mensen met taaislijmziekte een normaal
leven kunnen geven.”

“Skate4AIR wil mensen met taaislijmziekte een normaal leven geven. Daarom organiseren we
uitdagende schaatsevenementen: de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee en de Daylight
Challenge in Zweden.
Daarmee bieden we onze deelnemers een unieke, compleet verzorgde belevenis. We betrekken ze er
persoonlijk bij en bieden professionele begeleiding. We stellen iedereen in staat om hun grenzen te
verleggen. Zoals mensen met taaislijmziekte dat dagelijks doen.
Met het sponsorgeld steunen we essentieel wetenschappelijk onderzoek. Zo halen we geld op, waarmee
de ontwikkeling van medicijnen het laatste zetje krijgt dat zo hard nodig is. Samen schaatsen tot het
niet meer nodig is!

...Elevator pitch

“Kilometers maken, grenzen verleggen en geld
ophalen voor onderzoek. Daar doen we het voor.
Samen schaatsen tot het niet meer nodig is!”
Jochem Uytdehaage - Ambassadeur Skate4AIR

