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Activiteiten   2019  
 
Duchenne   Heroes  
datum:   sept   2019  
Duchenne   Heroes   is   een   zevendaagse   mountainbiketocht   van   de   Vogezen   naar   het  
Drielandenpunt   met   als   doel   fondsen   te   werven   voor   Duchenne   Parent   Project.  
aantal   deelnemers:   285  
opbrengsten:   €875.306  
 
Tour   for   Life  
datum:   augustus   2019  
Tour   for   Life   is   een   fietstocht   van   acht   dagen   van   Italië   naar   Nederland   met   als   doel   fondsen  
te   werven   voor   het   Daniel   den   Hoed   Fonds.   
aantal   deelnemers:   202  
opbrengsten:   €538.866  
 
Run   for   Kika   Nederland  
datum:   meerdere   data   in   het   jaar  
Run  for  KiKa  is  een  hardloopevenement  met  verschillende  afstanden:  een  KidsRun  van             
1km,  5km  en  10km  ten  behoeve  van  KiKa.  Het  event  werd  in  2019  op  8  locaties                 
georganiseerd.   
aantal   deelnemers:   7209  
opbrengsten:   €1060.661  
 
Giro   di   KiKa  
datum:   juni   2019  
Een   wielertocht   bestaande   uit   vijf   bergetappes   in   Italië   met   als   doel   fondsen   te   werven   voor  
KiKa.   
aantal   deelnemers:   95  
opbrengsten:   €615.490  
 
Run   for   KiKa   Marathon  
datum:   meerdere   data   in   het   jaar  
Deelnemers   lopen   een   halve   of   hele   marathon   met   als   doel   fondsen   te   werven   voor   KiKa.   
In   2019   werden   er   zeven   verschillende   marathons   gelopen,   over   de   hele   wereld.  
aantal   deelnemers:   275  
opbrengsten:€1013.806  
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KiKa   Estafette/Giro   di   KiKa   Nederland  
datum:   augustus   2019  
Een   weekend   evenement   in   Nederland   met   de   mogelijkheid   om   in   estafettevorm   3   dagen  
lang   een   marathon   te   lopen.   Daarnaast   ook   een   driedaagse   fietstocht   met   meerdere  
afstanden.   Met   als   doel   fondsen   te   werven   voor   KiKa.  
aantal   deelnemers:   120   fietsers,   66   hardlopers  
opbrengsten:   €289.606  
 
KiKathlon  
datum:   september   2019  
Kikathlon   is   een   1/8e   triathlon   ten   behoeve   van   KiKa.   Deelnemers   deden   individueel   of   in  
teamverband   mee.   
aantal   deelnemers:   510  
opbrengsten:   €162.058  
 
KiKa   Extreme  
datum:   augustus   2019  
Een   Ironman   70.3   halve   triathlon   in   Vichy   ten   behoeve   van   KiKa.  
aantal   deelnemers:   28  
opbrengsten:   €140.701  
 
Africa   Classic  
datum:   juni   en   oktober   2019  
Africa   Classic   is   een   zesdaagse   mountainbiketocht   met   een   editie   in   Uganda   en   een   editie   in  
Tanzania.   Deelnemers   werven   fondsen   voor   Amref   Flying   Doctors   en   bezoeken   in   Afrika  
projecten   van   deze   stichting.  
deelnemers:   173  
opbrengsten:   €1081.626  
 
Schaats   voor   Kika  
datum:   januari   2019  
Schaats   voor   KiKa:   de   alternatieve   Weissensee   schaatsen   ten   behoeve   van   KiKa.  
aantal   deelnemers:   66  
opbrengsten:   €141.735  
 
City   Wish   Walk  
datum:   juli   2019  
City   Wish   Walk   was   een   stadswandeling   ten   behoeve   van   Make   a   Wish.  
Aantal   deelnemers:   509  
opbrengsten:   €71.698  
 
Lock   me   Up  
datum:   mei   2019  
Tijdens   Lock   me   Up   sluiten   deelnemers   zich   op   op   diverse   locaties   om   zo   aandacht   te  
vragen   en   fondsen   te   werven   voor   Stichting   Free   a   Girl.  
aantal   deelnemers:759  
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opbrengsten:   €612.370  
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