
Stichting 
ALS op de weg!

Sponsor Stichting ALS op de 
weg! tijdens de Tour TransAlp 
26 juni - 2 juli 2011

7 dagen 20124 hoogtemeters 

7 etappes 936 kilometer 

7 teams 14 personen

1 doel

mobiele hulpmiddelen 
voor ALS-patiënten

Sponsor een team van Stichting ALS 
op de weg! voor een aantal hoogte-
meters (€ 1,- per hoogtemeter). Dat 
zou een eindbedrag van € 20.124,- 
kunnen opleveren! 

Op de foto: ALS-patiënt Eelco van Konings-
veld en Rob van der Velden (eigenaar van 
Personal Healthclub in Amsterdam) tijdens 
de Dolomiti 2010 op een door Stichting ALS 
op de weg! gefinancierde tandem-racefiets.



Volg de hoogtemeter op 
www.alsopdeweg.nl voor 

het actuele sponsorbedrag.

Ja, ik sponsor een ALS op de weg! team
Kruis hieronder uw keuze van sponsoring- en betalingsmogelijkheid aan.

❑  25 hoogtemeters = € 25,-

❑  50 hoogtemeters = € 50,-

❑  100 hoogtemeters = € 100,-

❑  anders, namelijk ........................... hoogtemeters = € .........................

U kunt het sponsorbedrag op verschillende manieren overmaken:

❑  overboeking op rekeningnr. 46.43.49.818 van Stichting ALS op de weg! 

 ovv “Hoogtemeters TransAlp”

❑  via iDeal op www.alsopdeweg.nl ovv “Hoogtemeters TransAlp”

❑  ik ontvang een factuur na afloop van de Tour TransAlp van Stichting ALS op de weg!

Naam  .........................................................................................................  Bedrijfsnaam  ............................................................................................................................  

Adres  ..........................................................................................................  Postcode/plaats  ....................................................................................................................

Telefoon  ...................................................................................................  E-mail  ...............................................................................................................................................

Datum  .......................................................................................................  Handtekening  ...........................................................................................................................

Stuur het ingevulde formulier naar Stichting ALS op de weg!, Breitnerstraat 4, 1077 BL Amsterdam.

Wat is ALS?
ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een zenuwaandoe-

ning. De zenuwen sterven af waardoor uiteindelijk ook de 

spieren aan kracht verliezen en tenslotte helemaal niet meer 

functioneren. De ziekte is tot op heden niet behandelbaar, 

waardoor de gemiddelde levensverwachting van een ALS-

patiënt slechts drie tot vijf jaar is.

Wat doet de Stichting ALS op de weg!?
De Stichting ALS op de weg! heeft als doel om patiënten met 

de ziekte ALS te ondersteunen bij het zo lang mogelijk optimaal 

functioneren in de maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpas- 

singen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of UWV.  

Door de snelheid van de ziekte zijn hulpmiddelen vaak sneller 

nodig dan de administratieve molens kunnen draaien. De stich-

ting richt zich vooral op hulpmiddelen die buiten de reguliere  

vergoedingen vallen, maar wel nood-

zakelijk zijn voor sociale en maat-

schappelijke betrokkenheid van de 

ALS-patiënt. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan een aangepaste fiets en/of een 

rolstoelauto. Maar ook een iPad om zo 

lang mogelijk te kunnen blijven com-

municeren wanneer de kracht in han-

den is afgenomen.

Stichting 
ALS op de weg!

Met hart en ziel voor ALS op de weg!

€ 18.000,-

€ 16.000,-

€ 14.000,-

€ 2.000,-

€ 4.000,-

€ 6.000,-

€ 8.000,-

€ 10.000,-

€ 12.000,-

Meer informatie over Stichting ALS op de weg! of de Tour TransAlp kunt u vinden op www.alsopdeweg.nl


