Missie en visie
De stichting onderscheidt de volgende missie en visie.

Missie (

doel )

Topsport for Life stelt zich tot doel om mensen die lijden aan een
levensbedreigende ziekte in alle opzichten een beter leven te geven. Met
beter wordt aan de ene kant bedoeld onze bijdrage aan wetenschappelijk
onderzoek naar oorzaak en behandeling van levensbedreigende ziektes en aan
de andere kant onze persoonlijke inzet en persoonlijke aandacht voor een hogere
kwaliteit van leven van individuele ernstig zieke mensen, ook wanneer er geen
vooruitzicht meer op genezing is.

Visie (

droom )

Topsport for Life wil dat een ernstig zieke en zijn of haar directe naaste(n) door
onze inzet en die van onze sportieve helden het leven draaglijker en aangenamer
ervaart. Ook wanneer de zieke in de laatste levensfase is aangekomen zullen wij
ons hiervoor blijven inzetten en hem of haar ondersteunen en begeleiden in die
finale van het leven.
FUN is de basis van de 3 pijlers van Topsport for Life.
FUNdraising
Door deel te nemen aan of het zelf organiseren van een evenement (zoals de
Teun van Vliet Classic, www.teunvanvlietclassic.nl), zamelt de stichting geld in
voor onderzoek naar en behandeling van levensbedreigende ziektes en voor het
bekostigen van onze activiteiten voor ernstig zieke mensen.
Ook genereren wij geld door het verkopen van sportkleding, racefietsen,
sportboeken, cd s etc.
Daarnaast is de stichting blijvend op zoek naar nieuwe donateurs en sponsoren,
die als particulier of bedrijf een financiële bijdrage willen leveren.
FUNevents
Topsport for Life organiseert met regelmaat plezierige evenementen waar de zieke, al
dan niet samen met de directe naasten, positieve energie opdoet en gewoon even lekker
kan genieten! Voorbeelden zijn Racen op Zandvoort en het skydive-event Tussen
Hemel en Aarde . Wij zijn ook regelmatig te gast bij bijvoorbeeld wielerkoersen,
voetbalwedstrijden, tennistoernooien en concerten. De stichting zet zich in om individuele
wensen of dromen voor ernstig zieke mensen in vervulling te laten gaan.

FUNdamentals
Speerpunt voor de stichting is directe fundamentele en persoonlijke hulp voor mensen die
levensbedreigend ziek zijn. Topsport for Life is daarvoor gestart met het initiatief Support
for Life (voorheen: Buddies for Life). Een bekende (ex-)topsporter begeleidt en coacht als
Buddy samen met een ervaren Life Coach een ernstig zieke en zijn of haar directe
naasten. Ook worden leuke activiteiten met elkaar ondernomen.

Bekijk ook de film over Teun van Vliet:
http://www.youtube.com/watch?v=7Ht8alK0UHU

