
 
 

Bestuursvergadering 12 november 2020 
Meloengeel 16 te Zoetermeer 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
 
Op donderdag 12 november 2020 om 20:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering 
gehad.  
 
Mededelingen Mark: 
 
-Eva met haar ouders zijn inmiddels naar de Efteling geweest. 
-Fam Keizer is met haar gezin naar Centerparcs gegaan ipv Disneyland Parijs. 
-Fam. Koster reis naar Legoland geannuleerd voucher ivm Corona is al betaald 
-Fam. van Hal reis naar Disneyland Parijs geannuleerd voucher ivm Corona is al betaald 
-Tjalling wil met zijn vrouw een 2 daags sauna arrangement. Hij laat nog weten wanneer hij weg 
wilt ivm Corona. Is nog niet betaald. Kosten ongeveer 500 euro. 
-Via contact verpleegafdeling Prinses Maximaziekenhuis patiënte Sanne Westenberg met haar 
familie een driedaags verblijf naar de Efteling  aangeboden. Ze zijn inmiddels al weggeweest. 
-Sacha Groen(contact van Ronald Jonkman) hebben we een BBQ en overnachting 
aangeboden. Ivm Corona wordt er nu niets geboekt en komen we op de lijn als alles weer open 
gaat. Mark heeft contact gehad met Sacha hierover. 
 
-Saldo bankrekening bedraagt ongeveer 5500 euro. 
 
-Dit jaar voor 6715 euro opgehaald aan emballage tot nu toe. 
Emballage palen worden zwart geschilderd met sticker van Ad Vitam erop. 
1e paal staat vanaf december Jumbo Alphons Diepenbrockhof. 
Voor 2021 staan er al weer een aantal supermarkten op de planning. 
 
-Route estafetteloop gaan we begin volgend jaar verkennen. Contact ziekenhuizen zijn dan ook 
tegen die tijd. 
 
-Sponsorloop school Gouda 1303 euro opgeleverd. 
-Sponsorloop school Delft 380 euro opgeleverd. Sponsorloop Den Hoorn wordt ergens in april 
gehouden iom sportdocent. 
 
-Nieuwe website is in de maak. Chantal heeft Ilona bereid gevonden om een nieuwe website te 
bouwen. Kosten 100 euro. 
 
-6 december gaat het bestuur foto’s maken voor op de website. 
 
-Nieuwe posters worden ontworpen. We gaan nu ook voor 1 professionele drukker die alles 
voor ons kan drukken in de toekomst. Mark heeft contact met Fred van Colorworks. De stickers 
van de nieuwe emballage palen zijn door hem gemaakt inmiddels. 
 
Ondanks de tijd waarin we nu zitten ivm Corona wil de stichting zich voorbereiden voor als 
alles weer normaal is en gelijk aan de slag kan gaan. 
 

 


