Bestuursvergadering 7 maart 2019
Meloengeel 16 te Zoetermeer
Aanwezig Mark van Driessel
Raymond Kuperus
Chantal Heins

Op donderdag 7 maart 2019 omstreeks 19:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam zijn eerste
vergadering gehad. Hierbij volgt een verslag van hetgeen besproken is.
-Aanvraag aan de Roparun voor financiële ondersteuning voor het doel is besproken en na
goedkeuring bestuursleden verstuurd op vrijdag 8 maart naar het bestuur van de Roparun.
Roparun heeft de aanvraag ontvangen en vraagt ons om ook het beleidsplan op te sturen. Deze
wordt tevens toegestuurd. Op woensdag 3 april komt het bestuur van de Roparun bijeen om de
aanvraag te behandelen.
-De vraag van Alexandra Roesingh van het Maxima kinderziekenhuis om met politie auto’s de
kinderen bezoeken gaan we niet op in. We kunnen niet vanuit Den Haag met politie auto’s richting
Utrecht. Alexandra zal gevraagd worden om vanuit politie Midden Nederland een aanvraag te doen.
-Het bestuur heeft de financiën besproken en ziet dat er weer een mooi bedrag tot nu toe
gerealiseerd is. Op dit moment heeft de stichting 6000 euro in kas waarvan nog wel zaken betaald
moeten worden. Vanuit de HPSV(politiesportvereniging Den Haag) wordt nog bekeken of er extra
budget aan de stichting gegeven kan worden. De HPSV heeft het inschrijfgeld aan de Roparun van
3050 euro voorgeschoten en zal zelf tot nu toe 1000 euro zelf betalen. De overige 2050 moet de
stichting vooralsnog zelf betalen tenzij er extra budget nog wordt toegekend vanuit de HPSV.
Gezien de vooruitzichten denkt het bestuur een mooi bedrag van rond de 12000 euro op te halen
zodat het doel gehaald gaat worden.
De boodschappen worden door de JUMBO Vrijheidslaan Delft geleverd mede door de organisatie van
een Disneydag op 25 mei 2019.
-De volgende sponsoractiviteiten komen nog aan bod.
4 en 18 april bootcamp via intranet bericht maken en deze binnenkort te plaatsen. Teamlid Sander
neemt de organisatie voor zijn rekening eventueel aangevuld met meerdere teamleden.
12 april 2 sponsorlopen op een school in Delft en Den Hoorn binnenkort contact met Elke Broekmans
zijnde sportdocente op beide scholen
25 mei Disneydag Jumbo Vrijheidslaan Delft. Offerte op laten maken ivm de kosten prinsessen en
suikerspinnen/slushpuppie op afkoop. Deze offerte wordt dan door Jumbo Vrijheidslaan betaald en
in ruil voor onze bijdrage aan deze dag worden de boodschappen gratis ter beschikking gesteld.
Bootcamp met SVB fit wordt vermoedelijk ergens gepland na de Roparun. Nadere invulling volgt dus
nog.
-Verdere planning
12 april verkenning route Roparun
11 mei laatste teamtraining info volgt nog
Routebespreking chauffeurs/fietsers datum moet nog worden vastgesteld
18 mei laatste Roparun vergadering Nieuwe Luxor tevens ophalen van de bestelde spullen

-Website in de maak voor 23 maart klaar met doneerknop. Wachten nog 1 week op Maarten en
anders zelf een website maken.
-Tevens voor 23 maart via het intranet aankondiging van onze stichting en verzoek om collega’s te
benaderen die voor ons doel in aanmerking komen. Ook mededelen Bootcamp lessen voor collega’s
olv Sander.
-Training 23 maart
Route aangepast
Jesper en Stefan de route doen
Marcel/Xavera zorgen weer voor wat te eten na afloop.
-Individuele wedstrijden waaraan teamleden meedoen bekend maken.

