Bestuursvergadering 13 januari 2022 19:30 uur
Aanwezig Mark van Driessel
Raymond Kuperus
Chantal Heins

Op donderdag 13 januari 2022 omstreeks 19:30 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een
vergadering gehad.
Hierbij het verslag:
-Terugblik op het jaar 2021 waarin we 11 doelen hebben kunnen realiseren en een flinke
hoeveelheid geld hebben opgehaald. Stichting Ad Vitam heeft een goed en gezond boekjaar achter
de rug.
-Opbrengst statiegeld ongeveer 5000 euro
-Opbrengst donaties ongeveer 10500 euro
-Uitgaven goede doelen ongeveer 4100 euro
-Uitgaven stichting ongeveer 4500 euro
Meer informatie hierover is terug te vinden in het beleidsplan 2022.
-Diverse supermarkten worden weer aangeschreven om statiegeld op te halen.
-Er wordt nagedacht over een 2e editie van de estafetteloop om deze zwaarder te maken en dit
met een kleiner team met 4 lopers 1 fietser en 2 man ondersteuning. Zelfde route maar met meer
rust wordt vervolgd.
Toezeggingen:
-Verzoek van parachutespringen werd door de familie geannuleerd en werd een aanvraag voor een
skivakantie. Dit werd voor ons iets te duur en hebben dit ook aangegeven. Ook een kleine bijdrage
in de kosten werd door ons niet toegezegd. Parachutespringen blijft dan ook staan.
-Een rondvlucht ergens in het voorjaar Fam. Jansen(door Sacha Groen aangemeld)
-Voor Stichting Politieveteraan 20 werkpakken aangeschaft en laten bedrukken. Deze worden 4
februari uitgereikt.
-Voor stichting GIEG 2 voetbalshirts cadeau gedaan als sinterklaascadeau
-Fam. Van Leeuwen (collega van Mark en Chantal) een hotelovernachting aangeboden volledig
verzorgd. Dit nav de zorg en spanning van de geboorte van hun zoontje met een
geboorteafwijking.
-2e voucher nog steeds niet uitbetaald. Mark gaat informeren bij de SGR.
Zakelijke rekening:
-Saldo bankrekening bedraagt ongeveer 14000 euro.
-Lichtjesavond ging ivm Corona wederom niet door.
-Chantal heeft aan alle mensen waarvoor wij in het verleden iets voor betekend hebben een
kaartje gestuurd. Dit werd door een aantal mensen erg gewaardeerd.
-Ron die we vorig jaar een hotelovernachting aangeboden hadden ondergaat nu een
behandeling. Hij wil zich na de behandeling meer gaan inzetten voor de stichting en wil zich

gaan bezighouden met het organiseren van een spinningmarathon. De opbrengst zal ten
goede komen aan stichting Ad Vitam.
-Vanuit het UMCG tot op heden nog niets gehoord over eventuele wensen.

