
Bestuursvergadering 5 maart 2020 
Meloengeel 16 te Zoetermeer 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
 
Op donderdag 5 maart 2020 om 20:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam zijn 5e vergadering gehad. 
Hierbij volgt een verslag van wat besproken is. 
 
-Door familieomstandigheden zijn de ouders van Eva op de eerste dag van hun verblijf in de Efteling 
weer naar huis gegaan. Volgens hen hebben ze in overleg met de Efteling/hotel afgesproken dat te 
allen tijde terug mogen komen. Mark gaat wel even voor de zekerheid uitlopen hoe dat precies 
afgesproken is om niet voor verassingen te komen staan en het ons geld gaat kosten. 
 
-Voor de volgende families hebben we ook toezeggingen gedaan: 
Marcella Blomsma 3 dagen naar Borkum Duitsland tw 918 euro. Dit hebben ze zelf geboekt en wij 
betalen haar terug als ze daar geweest zijn. Dit is ook afgesproken met haar. 
Henriette Keizer 3 dagen naar Disneyland Parijs datum wordt nog bepaald ivm de prijs. 
Marloes moeder van Niek om naar de Efteling te gaan> Dit wordt thuis nog besproken wanneer en 
hoe lang. 
 
We houden dan als stichting pas op de plaats ivm het saldo. 
 
-Verkoop lichtstaven door Tanja van Dionies loopt niet erg hard maar besloten om de lichtstaven 
daar te laten liggen, want wij gaan er voorlopig ook niets mee doen. 
 
-Emballage supermarkten lopen nog steeds. 
 
-20 februari is Mark bij het LUMC geweest en heeft het volgende besproken. 
-Schenking aan de verwenpot als bestuur bepaald door 1500 euro aan te geven. Dit in een mail laten 
weten aan het LUMC. 
Estafetteloop tussen UMCG en LUMC te houden. LUMC vindt het een leuk idee en wil hieraan 
meewerken. We mogen gebruik maken van socialmedia van het LUMC. Als bestuur besloten om zelf 
de regie te houden en het geld te beheren wat het gaat opleveren aan donaties. 
In een mail laten weten dat wij in april weer met hen om de tafel willen om een en ander concreter te 
maken. De datum voor de estafetteloop is bepaald op 3 en 4 oktober 2020. 
 
-Mark is met Sander naar basisschool Het Schateiland in Gouda geweest om met de directrice te 
praten over de invulling hiervan. De datum is bepaald op vrijdag 15 mei 2020. Sander gaat dan de 
bootcamplessen verzorgen voor ongeveer 190 leerlingen de gehele dag. Wij als stichting willen dan 
sporttasjes regelen met wat fruit en drinken erin. Mark heeft contact gehad met de buren van Bas Bijl 
die de tasjes wil bedrukken voor ons met ons logo erop. Mark gaat bij de plaatselijke supermarkt 
bekijken hoe we de tasjes kunnen vullen. Chantal gaat uitlopen waar de tasjes besteld gaan worden. 
 
-Raymond heeft alvast een route samengesteld voor de te houden estafetteloop. Over de indeling van 
de route zoals aantal lopers en hoe er gelopen gaat worden wordt verder nagedacht.  
 
 
 
 

 


