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“Want hoe mooi zou het 
zijn als ik met zwemmen, 

met sport, geld zou 
kunnen ophalen voor 

kankeronderzoek?”

Maarten van der Weijden
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In 2001 werd ik, op mijn negentiende, getroffen door acute lymfatische 
leukemie. Na vele behandelingen, een stamceltransplantatie en een half 
jaar in het ziekenhuis, had ik het geluk daarvan te herstellen. Maar zwem-
men? Dat zou, zo was de boodschap, niet meer gaan. In ieder geval niet 
op mijn oude niveau.

Ik bewees het tegendeel. Op 21 augustus 2008 won ik op de Olympische 
Spelen in Beijing het goud op de 10 kilometer openwaterzwemmen. Wat 
een geluk dat ik niet alleen mocht genezen, maar dat ik na mijn ziekte 
ook mijn lievelingssport weer kon oppakken!

Toch bleef er iets knagen. Regelmatig moest ik terugdenken aan mijn 
kamergenoten in het ziekenhuis, die niet het geluk hadden gehad om 
te herstellen. Aan de meer dan honderdduizend mensen die jaarlijks de 
diagnose kanker krijgen. En aan de veertigduizend mensen die jaarlijks 
aan deze vreselijke ziekte overlijden. Langzaam begon zich in mijn 
hoofd een plan te vormen.

Want hoe mooi zou het zijn als ik met zwemmen, met sport, geld zou 
kunnen ophalen voor kankeronderzoek? Wat zou ervoor nodig zijn om 
mensen daarvoor te laten doneren? Dan moest het om een uitzonderlijke 
prestatie gaan. Zo begon de droom. Ik zou de Tocht der Tochten 
zwemmen, de Elfstedentocht.

En om te zorgen dat het donatiegeld voor 100% goed terecht zou komen, 
besloot ik mijn eigen stichting op te richten. De Maarten van der Weijden 
Foundation. Met de twee 11stedenzwemtochten zijn miljoenen opgehaald. 
En nu sponsoren zich duurzaam aan ons willen verbinden, heeft de Foun-
dation inmiddels een structureel karakter. En willen we veel meer gaan 
doen om kanker de wereld uit te helpen en patiënten te ondersteunen. 
Hoe? Dat staat in dit strategieplan!

Maarten van der Weijden

Voorwoord



“Bedankt 
voor de toeweijding! 

Ga door met het doen 
van onderzoek! Maak 
genezing van kanker 

mogelijk!”
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1.1  Missie, visie, 
kernwaarden
1.1.1   Missie
Het vergroten van overlevingskans op herstel, 
verbeteren van de palliatieve zorg en de 
kwaliteit van leven van de kankerpatiënten 
en hun directe omgeving.

1.1.2  Visie
Met Maarten als inspirator willen we zoveel 
mogelijk mensen betrekken om fondsen, 
donateurs en partners te werven om op die 
wijze zoveel mogelijk geld binnen te halen voor 
kankeronderzoek en projecten en langdurige 
betrokkenheid bij de Maarten van der Weijden 
Foundation.

Het geld wordt besteed in samenspraak 
met patiëntverenigingen en onze eigen 
onafhankelijke Medische Adviesraad, waarbij 
iedere gedoneerde euro 100% besteed wordt 
aan kankeronderzoek en gelieerde projecten.

1.1.3  Kernwaarden
De kernwaarden van de Maarten van der 
Weijden Foundation hebben met de volgende 
kernwoorden te maken: Geluk vergroten, 
patiënt centraal, gericht doneren, Maarten, 
Medische Adviesraad, openheid en tran- 
sparantie, verbinden.
In korte one-liners gebruiken we:
 • Met elkaar, voor elkaar
 • Als je waagt kun je nooit verliezen
 • Geluk vergroten door je stinkende best te 
  doen

1.2 Historie
In 2001 werd Maarten van der Weijden, 
destijds een 19-jarige professionele zwemmer, 
getroffen door leukemie. Door een
 innovatieve stamceltransplantatie had hij 
het geluk te herstellen en kon hij zijn leven weer 
oppakken. Geluk, zo wist hij, want al zijn 
kamergenoten in het ziekenhuis waren 
overleden aan kanker en dat kwam niet omdat 
zij niet ‘hard genoeg hadden gevochten’. Zij 
hadden gewoon domme, domme pech. Vanuit 
het gevoel van onrechtvaardigheid, ontstond 
bij Maarten een overleversschuld. Een 
schuldgevoel naar al die mensen die jaarlijks 
komen te overlijden aan kanker (ruim 40.000). 

In de jaren na zijn herstel pakt Maarten het 
zwemmen weer op en succesvolle jaren 
volgen; hij wordt in 2008 Olympisch kampioen 
in het open water zwemmen, pakt een maat-
schappelijke carrière op en wordt vader van 
twee dochters. Na de komst van zijn eerste 
dochter in 2014 speelt het schuldgevoel weer 
op en onderneemt hij actie. Het idee van 
‘zwemmen voor kankeronderzoek’ laat 
Maarten nadenken over mooie zwemtochten 
die je in Nederland kunt maken. Uiteindelijk 
besluit hij dat er maar een tocht is die je in 
Nederland wilt zwemmen: de tocht der 
tochten, de Elfstedentocht. Maarten begint in 
2015 met trainen en toetst in twee jaar of het 
zwemmen van 200 kilometer fysiek mogelijk 
is. Zodra hij voldoende vertrouwen heeft in het 
project wordt er in 2017 een stichting opgericht: 
de Maarten van der Weijden Foundation. 

Maarten van der 
Weijden Foundation

Maarten van der Weijden Foundation
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“Onze kleine baby 
vecht voor haar leven,

 jij bent onze held, 
hoop en vertrouwen. 

Dankjewel!”
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De Maarten van der Weijden Foundation draait, 
bij oprichting, volledig op vrijwilligers en 
organiseert in 2018 de eerste 11steden- 
zwemtocht. Een groot zwemevent waarbij geld 
ingezameld wordt voor (vooraf geselecteerde) 
kankeronderzoeken en -projecten. Tijdens de 
eerste editie is Maarten de enige zwemmer; 
vanwege de E-coli bacterie in de Friese 
wateren. Helaas is het voor de mee zwemmers 
niet toegestaan om aan het event deel te 
nemen, terwijl zij wel donatiegeld hebben 
ingezameld. De waterkant staat vol met 
toeschouwers en Maarten wordt dag en 
nacht aangemoedigd; er ontstaat een Fries 
volksfeest. Het zwemmen van 200 kilometer 
blijkt zwaarder dan Maartens lichaam aan kan; 
op 163 kilometer moet hij vanwege gezond-
heidsredenen stoppen. 

De volledige Elfstedentocht is niet gehaald, 
maar er wordt in 2018 wel een enorm bedrag 
van vijf miljoen euro ingezameld. Een jaar later, 
in 2019, doet Maarten een nieuwe poging. Deze 
keer wordt hij vergezeld door een groep van 
80 deelnemers die in alle elf steden met hem 
meezwemmen en is er een groot mee-
zwemevent in Stavoren. Ook bij deze editie 
wordt er, zowel in Friesland als in heel 
Nederland, weer massaal meegeleefd. Op 24 
juni 2019 finisht Maarten na 200 kilometer op de 
Grote Wielen. De 11stedenzwemtocht is behaald 
en met deze tocht is er bijna zeven miljoen 
euro ingezameld. Door de twee edities van de 
11stedenzwemtocht, heeft de Maarten van der 
Weijden Foundation in totaal 27 kanker-
onderzoeken en -projecten kunnen financieren.

1.3 Juridische structuur
De juridische structuur van de Stichting 
Maarten van der Weijden Foundation is als 
volgt:

Het bestuur is onbezoldigd en de leden 
ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Maarten van der Weijden is naast voorzitter 
van de Stichting ook eindverantwoordelijk voor 
de operatie. Yvonne Tamminga – de enige 
betaalde medewerker – is verantwoordelijk 
voor de evenementen en vrijwilligers en zij 
rapporteert aan Maarten van der Weijden.

Maarten van der Weijden Foundation

Voorzitter:

Maarten van der Weijden

Penningmeester:         

Vincent Weijers

Secretaris:               

Vincent Weijers

Lid:                        

Laura Huisman               

Laurien van Unen

Marcel Beerthuizen

Niel van Hoff       

Egon Diekstra
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“Voor Dennis 
kwam de behandeling 

helaas te laat. Ik hoop dat met 
dit onderzoek meer mensen niet 
de angst hoeven te hebben dat 

de leukemie terugkomt!”

Anke Verweijen
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1.4 Interne organisatie
1.4.1 Algemeen
De Maarten van der Weijden Foundation 
draait vanaf de oprichting in 2017 op (event)
vrijwilligers en heeft als uitgangspunt dat alle 
inspanningen kosteloos verricht worden, tenzij 
dit niet anders kan. Indien er door de stichting 
kosten gemaakt moeten worden, worden deze 
altijd zo laag mogelijk gehouden en worden die 
kosten altijd gedekt vanuit sponsorgeld. 
Iedere euro die gedoneerd wordt, moet 
volledig bij de doelbesteding terecht komen.
Tijdens de eerste editie van de 11steden-
zwemtocht in 2018 werd de volledige tocht 
(zowel voorbereiding, uitvoering als 
afwerking) door vrijwilligers uitgevoerd. 
Er was een (wisselende) Chef de Mission die 
sturing gaf aan verschillende clusters (o.a. 
event, logistiek, communicatie en sponsoring). 

Er werd destijds geconstateerd dat er zaken 
waren die niet op vrijwillige basis bewerk-
stelligd konden worden, zoals bijvoorbeeld de 
vergunningsaanvragen. Daarom is er voor de 
editie van 2019 een projectmanager en een 
directeur a.i. om deze processen in goede 
banen te leiden en leiding te geven aan alle 
vrijwilligers die het event van 2019 mogelijk 
hebben gemaakt. 

Na de editie van 2019 heeft de Maarten van 
der Weijden Foundation intern een verandering 
doorgemaakt. Eind 2019 is een klein 
operationeel kernteam (vanuit sponsorgelden) 
aangesteld om zich bezig te houden met het 
dagelijkse werk van de stichting, het 
organiseren van het event van 2020 en de 
doorgroei van de stichting. Het kernteam stuurt 
vrijwilligers aan, die binnen hun expertise en 
verantwoordelijkheid werk uitvoeren voor de 
stichting. Het gaat hierbij om lange-termijn 
vrijwilligers (gerelateerd aan de stichting) 
en korte-termijn vrijwilligers (gerelateerd 
aan specifieke evenementen). Lange-termijn 
vrijwilligers zijn georganiseerd in teams, die 
onderling samenwerken, op de gebieden van 
Algemene zaken, Communicatie en PR, 
Marketing, Acties van derden, Vaste donateurs, 
Erfenissen/legaten/schenkingen en 
Sponsoring/partnerships. Voor evenementen 

als de 11stedenzwemtocht werft de stichting 
korte-termijn vrijwilligers.

1.4.2 Medische Adviesraad
Eind 2019 heeft de Maarten van der Weijden 
Foundation een eigen Medische Adviesraad 
gekregen. In 2018 en 2019 koos de stichting, in 
samenspraak met patiëntenverenigingen, 
door KWF, KiKa en de Roparun goedgekeurde 
onderzoeken en projecten. Voor het jaar 
2020 werd het voor het eerst mogelijk om 
subsidieaanvragen direct bij de stichting in 
te dienen. Dit kunnen klinische studies zijn, 
gericht op preventie, diagnostiek en 
behandeling van kanker, maar ook projecten 
gericht op innovaties in kankerbehandeling, 
ondersteunende zorg en kwaliteit van leven. 

Met deze ingediende projecten wordt er, naast 
de goedgekeurde projecten van KWF, KiKa en 
de Roparun, een divers palet samengesteld 
waaruit de deelnemers van het hoofd-event 
kunnen kiezen waar hun geld naartoe gaat. 

De Medische Adviesraad bestaat uit:
 • Prof. dr. Bob Löwenberg (voorzitter) - 
  Erasmus University Medical Center
 • Dr. M. Blanker - General practitioner and 
  epidemiologist, UMC Groningen
 • Prof. dr. P.C. Huijgens - Integraal Kanker 
  Centrum Nederland (IKNL)
 • Dr. J. Stouthard - Nederlands Kanker 
  Instituut-Antoni van Leeuwenhoek   
  (NKI-AvL)
 • Medisch secretariële ondersteuning

Door het annuleren van de 11stedenzwem-
tocht in 2020 is er minder geld opgehaald dan 
verwacht. Met het ingezamelde geld kan er één 
project worden gefinancierd. Er is voor 
gekozen om een project te kiezen dat door de 
eigen Medische Adviesraad is geselecteerd. 
Van de twee projecten die hieruit naar voren 
kwamen, heeft de stichting aan de 
ingeschreven deelnemers van de 11steden-
zwemtocht 2020 gevraagd waar hun voorkeur 
naar uitgaat. 

Maarten van der Weijden Foundation
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“Met liefde 
geschonken, fantastisch 
gedaan en we schenken 

dit uit naam van onze 
aan Kanker overleden 

schoonvader en 
vader .”

Maarten van der Weijden Foundation
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1.5 Partners
1.5.1 Patiëntenverenigingen
De Maarten van der Weijden Foundation vindt 
het belangrijk dat de patiënt centraal staat; de 
onderzoeken en de projecten die de stichting 
financiert moeten van duidelijke meerwaarde 
zijn voor de (toekomstige) kankerpatiënt. De 
stichting heeft hiervoor de afgelopen jaren 
een beroep gedaan op kankerpatiënte-
norganisaties. Deze hebben veel kennis in 
huis over de eigen kankersoort en weten wat 
er leeft bij patiënten, mensen in hun directe 
omgeving en nabestaanden. Sinds oprichting 
van de eigen Medische Adviesraad kunnen 
jaarlijks onderzoeken en projecten aan-
gedragen worden ter financiering. Een be-
langrijk aspect hierbij is dat de aanvraag 
voortkomt vanuit de zorgvraag van de patiënt. 

1.5.2 Commerciële Partners
De belangrijkste commerciële partners van 
de Maarten van der Weijden Foundation zijn 
Blokker en de Rabobank. Deze partijen hebben 
zich voor meerdere jaren verbonden.

Voor de 11stedenzwemtocht van 2019 waren de 
volgende organisaties sponsoren:

Platina:
Holland Casino, Hamilton Bright, Natwerk

Diamant:
De Boer wetsuits, Abovo, Tribe, Koninklijke 
Landmacht, Wetterskyp Fryslan, Probo, Lenn, 
Bigplans, Poiesz Supermarkten, Strikwerda & 
Smit, Faber audiovisuals, Daily fresh foods, 
ConnectingBrands

Gouden:
Autopallas, Stentec, BTTLNS, Landal, 
Dolfinarium, GPS buddy, BKF, Exalto, Hella, 
Styropor, Fenix, Obi4wan, Scheepswerf 
Achterbos TH. Kok

Maarten van der Weijden Foundation
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“De momenten 
dat Maarten aan de boot hing, 

waren voor mij het moment om een 
gesprekje te voeren. Maarten wilde niet 
dat we dan steeds vroegen hoe hij zich 

voelde. Dus was het goed opletten. Komt 
hij helder over? Heeft hij eetlust of is hij 
misselijk? Ziet hij dingen die er niet zijn, 
door slaapgebrek? Zo hielden we hem 

goed in de gaten.”

Marco Blanker
(arts)
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2 Terugblik 2019/2020
Ondanks jaren van voorbereiding slaagde 
Maarten er in 2018 niet in om de Elfstedentocht 
zwemmend te volbrengen. Maar als iets niet 
lukt, mag je het best nog eens proberen. 
Dus dat deed hij. En in 2019 lukte het wel! 
Zowel in 2018 als in 2019 wist Maarten met dit 
bijzondere project ruim 12 miljoen aan donaties 
binnen te halen en hier zijn 27 projecten voor 
gefinancierd.

Ook voor 2020 stond 
een bijzonder project 
gepland, dat echter 
door de ontwikkelingen 
rond het coronavirus geen 
doorgang kon vinden.
Op 24 juni 2019 volbracht Maarten zwemmend 
de Elfstedentocht. Een tocht waarmee bijna 
zeven miljoen euro werd ingezameld en 
waardoor vijftien kanker gerelateerde 
onderzoeken en projecten gefinancierd 
konden worden. De tocht zorgde, net als bij de 
editie van 2018, voor een enorm gevoel van 
verbinding en saamhorigheid. Maarten was 
drie dagen non-stop aan het zwemmen en 
Nederland leefde de gehele tijd met hem mee. 
Door het succes van de editie van 2018 en 2019 

besloot de Maarten van der Weijden 
Foundation om in 2020 een vervolg aan de 
11stedenzwemtocht te geven. Ditmaal zou 
niet Maarten zwemmend de Elfsteden-route 
afleggen, maar zou een estafetteteam dat 
gaan doen. Een team bestaand uit bekende 
en niet-bekende mensen, met aansprekende 
(kanker gerelateerde) verhalen en 
betrokkenheid bij de stichting. Vanwege de 
Covid-19-crisis besluit de stichting begin april 
2020 dat het niet gepast zou zijn het event van 
2020 te laten doorgaan. 

Er heeft in 2020 een aantal interne ver-
anderingen in de organisatie plaatsgevonden. 
De Maarten van der Weijden Foundation focust 
zich op de doelstelling voor de lange termijn; 
hoe kunnen we de (toekomstige) kankerpatiënt 
het beste helpen? 

Recente 
ontwikkelingen

Strategisch plan  Recente ontwikkelingen
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“Sommige 
mensen doen 

heldendaden maar
 jij bent er echt 1.”
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3 Strategische keuzes

3.1  Algemeen
Tot nu toe is de stichting louter afhankelijk 
geweest van een evenement dat tweemaal 
is gehouden. Dat heeft gezorgd voor alle 
inkomsten. Veel consumenten zullen denken 
dat het nu ‘klaar’ is. Terwijl dit slechts het begin 
is.
Die afhankelijkheid is nu 100%. Uiteindelijk 
zouden we moeten werken in de geest van 
Maarten in plaats van afhankelijk te zijn van zijn 
fysieke optreden. Dat geeft duurzaamheid. Dat 
vergt een proces van meerdere jaren.

3.2  Kwantitatieve en kwalitatieve 
doelstellingen
De belangrijkste kwantitatieve doelstellingen 
voor 2021 zijn:

De basisdoelstelling voor 2021 is om 
€ 1.500.000 te werven aan donaties en 
€ 500.000 inkomsten uit de segmenten 
Sponsoring en Loterijen waarmee de kosten 
van de organisatie en van alle activiteiten 
kunnen worden betaald.

De belangrijkste kwalitatieve doelstellingen 
voor 2021 zijn:

 • Een duurzame organisatiestructuur met 
  heldere taken en verantwoordelijkheden;
 • Communicatie over doelen en doel-
  bestedingen consistent en herkenbaar;
 • Een aansprekend landelijk evenement 
  organiseren;
 • Een state-of-the-art website die 
  informeert en werft;
 • Een duidelijk programma met betrekking 
  tot werving en verbinding van donateurs
  en bedrijven. 

3.3   Positionering
De Maarten van der Weijden Foundation 
dient duidelijk gepositioneerd te worden en 
daarin herkenbaar voor de doelgroep. Kansen 
zijn er voldoende. Nederland is een geefmarkt, 
waarin gelden doneren voor 
kankeronderzoek veel mensen aanspreekt. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft ertoe 
geleid dat kanker vaker te genezen is en het 
leven met kanker kwalitatiever is geworden. 
Die resultaten spreken aan en moeten we 
blijven delen.
Binnen de het spectrum van geld inzamelen 
voor kankeronderzoek, bevindt de Maarten 
van der Weijden Foundation zich op het 
terrein van het ‘grote’ KWF. 
Het grote onderscheid van onze stichting is 
dat iedere gedoneerde euro voor 100% wordt 
besteed aan onderzoek. 

Steeds meer donateurs vinden het belangrijk 
exact te weten hoe en waaraan hun donatie 
wordt besteed. De Maarten van der Weijden 
Foundation kan volledig inzichtelijk maken 
dat iedere donatie voor het volle bedrag wordt 
besteed aan wetenschappelijk onderzoek 
en palliatieve zorg. Een zelfstandige Medische 
Adviesraad, de rol van de patiënten-
verenigingen en de belofte dat iedere euro 
100% naar een van de onderzoeken gaat, zijn 
belangrijke ankerpunten. 

3.4   Activiteiten
Aangezien de 11stedenzwemtocht van 2020 niet 
door kon gaan, verliezen we een deel van de 
aandacht dit jaar. De 11stedenzwemtochten 
 van 2018 en 2019 hebben – zoals gezegd - 
tot zo’n 90% van alle opbrengsten geleid, die 
voor het overgrote deel in twee weken tijd 
is opgehaald. De overige 10% heeft alles te 
maken met de (publicitaire) spin-off van de 
evenementen. 
Deze indrukwekkende evenementen leggen de 

Strategie 2021

Strategie 2021
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“TEGEN kanker 
VOOR Maarten.”
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basis voor het basisconcept van de 
Foundation: door middel van sportieve (zwem)
evenementen geld inzamelen voor het goede 
doel. Dezelfde inhoud van de evenementen 
herhalen, zal niet altijd voor dezelfde impact 
blijven zorgen. Het betekent dat we de 
evenementen verder moeten ontwikkelen en 
nieuwe concepten moeten creëren, dat zorgt 
voor verrassing en aandacht.

In de komende periode is er ruimte om jaar-
lijks een groot evenement te organiseren dat 
impact heeft en niet afhankelijk is van de Friese 
11 steden en de prestatie van Maarten. 

Eén van de ideeën is om de komende twee tot 
drie jaar Team Maarten op te zetten: diverse 
sportieve activiteiten waarbij mensen mee 
kunnen trainen met Maarten om een bepaalde 
prestatie te leveren en daarmee fondsen te 
werven. Het gaat hierbij om sportieve evene-
menten op het gebied van zwemmen, lopen en 
fietsen of een combinatie daarvan.

De kracht van de evenementen van de 
Maarten van der Weijden Foundation zit in de 
combinatie van de volgende voorwaarden:
 • Deelnemers leveren een sportieve
  prestatie;
 • Iedere deelnemer heeft als opdracht/
  doelstelling geld in te zamelen voor de 
  Maarten van der Weijden Foundation;
 • De activiteiten vinden (vooralsnog) 
  plaats in Nederland.

3.5  Activiteiten derden
Initiatieven van derden om activiteiten te orga-
niseren en geld in te zamelen voor de Founda-
tion zijn een ander belangrijk wervingskanaal 
voor de Foundation. Er zijn al verschillende eve-
nementen die jaarlijks worden georganiseerd. 
Het is van belang dat initiatieven wordt gesti-
muleerd en gefaciliteerd met tips, materialen, 
voorbeelden van succesvolle wervingsmetho-
des et cetera. We moeten hiervoor concrete 
doelstellingen formuleren.

3.6  Donateurs
Een sterkte van de Foundation is dat al het geld 
dat donateurs storten rechtstreeks naar de 
onderzoeken gaat die door de donateur zelf 
kunnen worden gekozen. Alle kosten die wor-

den gemaakt, zullen moeten worden vergoed 
door sponsoren/partners. 
Deze boodschap moet continu worden ver-
kondigd, zonder te benoemen dat andere 
organisaties een andere organisatiestructuur 
hebben. 

Babyboomers zijn een interessante doelgroep, 
die veel geeft aan goede doelen. Tot nu toe zijn 
donaties aan de Foundation gebaseerd op de 
verschillende evenementen. Maar de Founda-
tion wil ook vaste donateurs aan zich binden. 
Hiervoor zal een plan worden uitgewerkt.
Het binden van de mensen die aan de Foun-
dation geven is van groot belang. Dat betekent 
een regelmatige stroom van communicatie 
naar de gevers, over doelbestedingen, resulta-
ten en nieuwe initiatieven.

3.7  Sponsoren (en Kanspelen)
Voor de Maarten van der Weijden Foundati-
on is het hebben van sponsoren van cruciaal 
belang, anders kunnen we de organisatie niet 
draaien en onze ‘100% belofte’ niet waarmaken.
Een drietal sponsormogelijkheden kunnen we – 
op dit moment – onderscheiden:
 • Strategische partners voor meerdere 
  jaren;
 • Sponsoren per evenement;
 • Sponsoren die de Maarten van der 
  Weijden Foundation permanent met 
  een lage(re) instap ondersteunen 

Strategie 2021
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Het begon met een droom. 
Een droom over een ultieme tocht. 

Maar met het realiseren van die droom is de overleversschuld 
niet ingelost. Kanker is nog lang niet de wereld uit. Zo wordt een 
eenmalige droom een terugkerende droom. Een droom om 
jaarlijks geld in te zamelen voor kankeronderzoek en -projecten. 
Steeds onder de voorwaarde dat zoveel mogelijk door 
vrijwilligers wordt georganiseerd. Dat de kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden en dat de kosten die er gemaakt moeten 
worden volledig door sponsoren worden betaald. Zodat altijd 
100% van de donaties terecht komen bij de projecten waarvoor 
de Maarten van der Weijden Foundation is opgericht. Om 
iedereen het geluk te bieden kanker te kunnen overleven.

Nawoord
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Samen 
voor geluk!


