
 
 

Bestuursvergadering 1 september 2020 
Meloengeel 16 te Zoetermeer 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
 
Op dinsdag 1 september 2020 om 20:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering gehad. 
Hierbij volgt een verslag van wat besproken is. We wilden voor de vakantie nog bij elkaar komen 
maar dit is er niet van gekomen.  
 
Door de corona zijn er wat zaken blijven liggen maar langzaam komt er weer wat van tafel. 
 
21 augustus 2020 zijn we benaderd door Ellen Pattiwael dat een kennis van haar een dochtertje heeft 
genaamd Hailey ernstig ziek is en niet meer lang te leven heeft. Wens van de moeder is om nog een 
keer naar Disneyland Parijs te kunnen gaan. De vraag van Ellen was of wij iets konden betekenen. 
Via een reisbureau van Cynthia er voor gezorgd dat Hailey met haar ouders en zus de week erop naar 
Disneyland Parijs konden gaan namens onze stichting. Hiervan is door de ouders een mooi verslag 
gemaakt en dit met hun toestemming op Facebook geplaatst. 
 
Familie Pattiwael(Eva) zou naar de Efteling gaan maar door annulering vanwege een sterfgeval en 
daarna Corona heb ik besloten om de gehele reis te annuleren zodat we in ieder geval het geld terug 
hebben mocht de Efteling failliet gaan of dat de familie helemaal niet meer zou gaan. Ik heb een 
aantal weken contact gehad via de app met Sharrol of ze alweer weten wanneer ze weer naar de 
Efteling gaan omdat deze inmiddels weer open is. Hij zou mij laten weten wanneer dat gaat 
plaatsvinden. 
 
Zoals gezegd Marcella is met Thomas naar Duitsland geweest en dit is op facebook vermeld en de 
reissom heb ik inmiddels overgemaakt naar haar. 
 
Verder staan nu nog op de agenda: 
Henriette Keizer die in november naar Disneyland gaan.(Code oranje/voucher) 
Familie Jonkman(collega Alphen aan den Rijn) heeft op eigen kosten de reis omgeboekt naar een 
vakantie in Ameland. Ze hebben het verschil in de reissom zelf betaald. Ze gaan in september die kant 
op. 
Contact inmiddels met Marlène moeder van Niek(contact via Fam. Van Eva) Ik heb daar collega 
Manuela die een eigen reisorganisatie heeft op gezet. Zij wilden eerst ook naar de Efteling maar 
doordat alles volgeboekt is wordt er nu naar alternatieven gekeken. Collega Manuela alweer afbesteld 
reageerde niet vlot om een reis te regelen moeizaam contact ook gehad. Ze gaan nu naar Legoland 
met de herfstvakantie D-Reizen Gouda heeft deze reis in orde gemaakt. 
Via Marlène heb ik weer contact opgenomen met Antoinette waarvan d’r man in april overleden is en 
nu een zware tijd met hun twee kinderen tegemoet gaat. Zij gaat begin oktober naar Disneyland 
Parijs.(Code oranje/voucher) 
 
Tjalling laat het ook nog weten wanneer hij weg wilt. 
 
Saldo bedraagt ongeveer nog 4000 euro na betaling van deze genoemde reizen. 
 
Supermarkten staan we voorlopig nergens pas in oktober weer.  Dit jaar voor 6350 euro opgehaald tot 
nu toe. 
 
Lichtstaven die naar Maastricht waren verstuurd voor de kerstmarkten heb ik terug laten sturen omdat 
daar het niet loopt en amper contact is. Dus inmiddels liggen nu bijna 700 lichtstaven in de opslag. 
Wellicht alvast na te denken hoe we die gaan kwijtraken bv door op meerdere markten te gaan staan. 
 
Estafetteloop gepland in oktober verplaatsen we naar het voorjaar 2021. Raymond gaat zicht buigen 
over trainingen hiervoor. In de groepsapp de leden vragen of zij nog mee willen doen. 



Mark gaat contact opnemen met het LUMC om te bekijken of er nog interesse nadat er een tijd geen 
contact is geweest door de Corona perikelen.  
 
Sponsorloop school Gouda verplaatst naar 25 september Sander is op de hoogte tasjes zijn inmiddels 
klaar(waren gedrukt door buurvrouw van Bas Bijl liep niet helemaal lekker wanneer het nu precies 
klaar was. Volgende keer bestellen we dat soort dingen bij een bedrijf. 
Sponsorloop scholen Delft en Den Hoorn wordt na de vakantie bepaald wanneer die plaats gaan 
vinden. Ik heb daar met de sportdocent contact over gehad. Willen ergens dit doen in september. 
 
Besloten om snoeppotjes aan te schaffen met zwart en groene snoep erin te doen(kleuren van de 
stichting) en deze weg te geven als relatiegeschenk. Mark heeft inmiddels 48 potjes aangeschaft met 
snoep. 
 
 

 


