
Avalon Aardoom kondigt nieuwe sponsoren Bisnez en DOOR Training & Coaching aan in  
samenwerking met het goede doel Stichting Hartekind.

Het aanstormend shorttrack talent én Nederlands Kampioene 1.500 meter Avalon Aardoom 
volgt haar hart. Vijf jaar geleden werd ze geopereerd aan haar aangeboren hartafwijking en 
nu schaatst ze haar Olympische droom in 2022 tegemoet. Als ambassadrice van Stichting 
Hartekind zet zij zich in om hartekinderen een betere toekomst te geven. Avalon maakt bekend 
dat zij twee sponsoren heeft gevonden die haar gaan ondersteunen in haar Olympische droom. 
Bisnez en DOOR schuiven in de marketinguitingen Stichting Hartekind naar voren om geza-
menlijk het verschil te maken voor alle hartekinderen in Nederland! 

‘Al van jongs af aan heb ik een droom: schaatsen op de Olympische Spelen. Helaas was er 
een periode waarin mijn hartafwijking mij enorm beperkte’, zo geeft Avalon aan. Inmiddels is 
Avalon geopereerd en kan zij haar hart weer volgen. Ze kan zich nu volledig focussen op haar 
droom, het behalen van de Olympische Spelen. Sinds 2018 is Avalon ook ambassadrice van 
Stichting Hartekind. Stichting Hartekind is de enige organisatie in Nederland die zich helemaal 
richt op het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. 
‘En, dat is belangrijk’, zo geeft Avalon aan. ‘De hartafwijking is de meest voorkomende aan-
geboren afwijking en ik gun alle hartekinderen de kans om ooit hún dromen na te jagen, net 
als ik’.  

‘Het mooie is dat ik nu twee sponsoren heb gevonden, die de passie voor Hartekind met mij 
delen’, zo geeft Avalon aan. Op 10 december heeft Avalon een sponsorcontract getekend met 
twee maatschappelijk betrokken organisaties, advies- en projectmanagementbureau Bisnez 
en DOOR Training & Coaching. Bisnez en DOOR gaan Avalon ondersteunen in het najagen 
van haar Olympische droom. ‘Het is prachtig dat daarnaast Bisnez en DOOR bereid zijn om 
de plaats van hun logo’s op mijn kleding af te staan aan Stichting Hartekind’. Het betekent dat 
Avalon vanaf 1 januari 2019 met het logo van Stichting Hartekind op haar linker schouder 
schaatst. “Bisnez staat voor ‘vertrouwen in verandering’ en veranderen kan alleen met een 
duidelijk doel voor ogen, daar willen we Avalon graag bij helpen”, zo geeft Peter Willem van 
Lindenberg, algemeen directeur van Bisnez aan. ‘We hopen Avalon in alles te kunnen onder-
steunen om haar ambities in de topsport en voor Stichting Hartekind waar te maken’, zo geeft 
algemeen directeur van DOOR Training & Coaching Joost Riphagen aan.

Wil je meer weten over deze aankondiging? Neem dan gerust contact op met deze contact-
personen:
- Avalon:  Antoine Aardoom  (06-22516611),
- Bisnez:  Barbara van Selst  (06-52694884), 
- DOOR:  Kim Romme   (06-52477742),
- Hartekind:  Nicky Lakeman  (06-47544100)

Meer informatie over de betrokken partijen is te vinden op  
www.hartekind.nl, www.avalonaardoom.nl, www.bisnez.com en www.door.nl. 

MEISJESDROOM WORDT WERKELIJKHEID! 
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