
 

 

Bestuursvergadering 4 maart 2021 
Wattweg 33 Spijkenisse 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
      
 
Op donderdag 4 maart 2021 omstreeks 18:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering 
gehad.  
 
Hierbij het verslag: 
 
-Een verzoek weer binnen gekomen van een arts van het Maximaziekenhuis. Een patiënt 
ondergaat op 11 maart een operatie waarbij zij een arm moet missen. De wens is om voor 11 
maart nog een parachutesprong te maken. Door de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. 
Mark heeft contact met de moeder van Lilian gehad om te vertellen dat een parachutesprong er 
helaas voor 11 maart niet in zit. De moeder vertelde mij dat er geen haast bij is want vermoedelijk 
kan ze na de operatie ook nog een parachutesprong maken. De moeder neemt weer met ons 
contact op rond de zomer als Lilian fysiek weer in staat is om een parachutesprong te maken. 
 
Verder staan nog open: 
-Sacha voor een BBQ arrangement 
-Tjalling voor een sauna arrangement.  
-2x reis voucher welke uitbetaald gaan worden. Mark neemt contact met de ouders op dat de 
reizen geannuleerd worden en op een later tijdstip een nieuwe reis geboekt kan worden.  
 
-Saldo bankrekening bedraagt 4417 euro. 
 

-Komen weer resultaten binnen van emballage supermarkten. 
 
-Soft Shells waren niet mooi bedrukt wordt contact opgenomen Decathlon.  

 
-Route estafetteloop is voor 2/3 verkend. In april gaan Ray en Mark laatste deel doen en de 
route nogmaals met de fiets nalopen. Tevens doen zij dan de bivakplaatsen aan met een 

overnachting erbij. 
De estafetteloop wordt ook onze belangrijkste pijler dit jaar en hiermee gaan we ook aandacht 
vragen via onze website. De bedoeling is om vaste donateurs/sponsors te gaan werven en 

posters ervoor te gaan maken. 
Taakverdeling aangaande estafetteloop: 
Chantal sociaal media en onderzoek vaste donateurs werven 

Ray uitwerken van de route estafetteloop 
Mark kostenplaatje estafetteloop opmaken. 
 

-Nieuwe posters zijn binnen en naar diverse supermarkten verstuurd. 
 
-Zijn ongeveer 20 setjes beterschap kaartjes verkocht. 

 
 

 


