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Meloengeel 16 te Zoetermeer 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
 
Op woensdag 15 januari 2020 om 19:30 uur heeft het bestuur van Ad Vitam zijn 4e vergadering 
gehad. Hierbij volgt een verslag van wat besproken is. 
 
-Op zaterdag 9 november 2019 zijn Xander en ik naar de Disney dag geweest in Baarn namens onze 
stichting. Alhier hebben wij een Disneyreis aangeboden aan Manual en Simona. Zij hebben vorig jaar 
hun kindje verloren aan de vreselijke ziekte. Deze Disney reis is later door hen geannuleerd wegens 
omstandigheden. Omdat we de reis niet konden annuleren zonder hiervoor kosten te maken is door 
Chantal het idee bedacht om de Disney reis te veilen op facebook. Dit heeft er toe geleid dat deze 
Disney reis voor 370 euro gekocht is door de hoogste bieder. In plaats van Manuel en Simona is nu 
een ander gezin naar Disneyland gegaan. Om in de toekomst dit soort zaken te voorkomen sluiten we 
bij het boeken van een reis een annuleringsverzekering af.  
Ad Vitam blijft te allen tijde de hoofdboeker. 
 
-Tevens op de Disney dag kennis gemaakt met Tanja van Dionies die naar de kerstmarkt in Hasselt 
gaat. Zij vroeg aan ons of zij iets voor ons kon betekenen. Zij vond het geweldig wat wij aan Manuel 
en Simona aangeboden hadden. Ik stelde voor om 500 lichtstaven naar haar op te laten sturen zodat 
zij die op de kerstmarkt kon verkopen. De opbrengst zouden we dan delen. Tanja had het idee dat de 
lichtstaven snel verkocht zouden worden. 
Op de kerstmarkt is helaas niet veel verkocht. Afgesproken met haar dat zij op andere beurzen waar 
zij heen gaat de lichtstaven weer probeert te verkopen. 
 
-Emballagebonnen verzamelen bij diverse supermarkten loopt nog steeds op. In 2019 is voor 10000 
euro aan emballage opgehaald. 
 
-Drop is geheel verkocht inmiddels. 
 
-LUMC nog niets van gehoord. Mark stuurt nogmaals een mail om een afspraak te maken. 20 februari 
2020 om 14:00 uur hebben we een afspraak gemaakt met het LUMC om te bekijken wat we gaan 
doen.  
 
-Directeur van het Schateiland te Gouda mail gestuurd wanneer we om de tafel gaan zitten om een 
datum te gaan bepalen voor de bootcamp. Ik krijg nog bericht. 
Contact met de gymdocent van de scholen uit Delft en Den Hoorn loopt inmiddels en data om 
bootcamps te houden wordt onderzocht. Sander welke de bootcamp gaat verzorgen alvast op de 
hoogte gebracht. 
 
 -Op Lichtjesavond te Delft 200 lichtstaven verkocht en kregen hierbij kosteloos medewerking van 2 
Disney prinsessen. 
Lichtjesavond Schiedam zijn we niet heen gegaan. 
 
-Cheque uitgereikt aan Gert-Jan en zijn 2 zoons om de wedstrijd van het Nederlands Elftal te gaan 
bezoeken incl. parkeerplaats en zakgeld om voor de wedstrijd iets te kunnen gaan eten. Ze zijn naar 
de wedstrijd geweest inmiddels. Helaas is Gert-Jan inmiddels overleden. 
 
-De cheque voor collega Ronald van bureau Alpen aan den Rijn is uitgereikt en een weekend Parijs 
voor hem en zijn vrouw is geregeld door het reisbureau. 
 
-Respons van een aantal overgebleven teamleden blijft achterwege. Mark gaat nogmaals vragen of ze 
nog willen blijven bij de stichting maar dat er wel iets verwacht wordt van hen.  
 



 
-Raymond heeft chocoladeletters ingekocht en weer met wat winst verkocht. 
 
-Trailrun en de kidsrun zien we vanaf. 
 
-Plan is nu om een estafette loop te organiseren tussen een ziekenhuis in Groningen(UMCG) en het 
LUMC te Leiden over een afstand van 225 km. Er wordt nagedacht over de route hoe we een en 
ander gaan organiseren. Het plan is als volgt ontstaan: 
Er is door ons contact gezocht met Tjalling welke een hersenbloeding heeft gehad en met de ouders 
van Eva welke botkanker heeft. Beide komen uit de omgeving van Groningen. Ria zijnde teamlid komt 
ook uit dezelfde omgeving en wilde een ander meisje welke ongeneeslijk ziek was benaderen of wij 
namens de stichting iets konden betekenen. Het meisje wilde speelgoed verzamelen voor andere 
zieke kinderen in het UMCG. Het meisje is helaas inmiddels overleden. Aangezien Eva ook behandeld 
wordt in het UMCG is het plan bedacht om een estafetteloop te houden tussen het UMCG en het 
LUMC. De bedoeling is om speelgoed van donatiegeld aan te schaffen en dat aan zieke kinderen die 
in beide ziekenhuizen liggen te geven. 
 
Eva hebben wij met haar ouders een 3 daagse reis naar de Efteling aangeboden en Tjalling een 
weekend met zijn vrouw naar Vlieland om een festival te bezoeken. Wij zijn daar zaterdag 8 februari 
naar beide op bezoek geweest. De ouders van Eva gaven aan mee te willen denken over de 
estafetteloop en om binnen het UMCG te kijken of men daar voor warm te krijgen is. 
 
Tevens vinden wij als bestuur dat er weer een soort gelijk sportevenement als de Roparun bedacht 
moet worden om weer een doel te hebben war je als team naar toe kunt werken. Na de zomer moet 
de estafetteloop gehouden worden. 
 
 

 


