
 
 

Bestuursvergadering 19 januari 2021 
Wattweg 33 Spijkenisse 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
      
 
Op dinsdag 19 januari 2021 omstreeks 18:00 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering 
gehad.  
 
Hierbij het verslag: 
 
-Beleidsplan 2021 en financieel jaaroverzicht 2020 goedgekeurd door bestuur en wordt op de 
website geplaatst. 
 
-Een verzoek weer binnen gekomen van een arts van het Maximaziekenhuis. Een patiënt wil graag 
naar de Efteling. Mark heeft gereageerd naar de arts dat wij dit willen honoreren op het moment 
dat de Efteling weer open gaat. 
Verder staan nog open Sacha voor een BBQ arrangement en Tjalling voor een sauna arrangement.  
 
-Van 2 geannuleerde reizen hebben we inmiddels een voucher gekregen. Legoland voor de familie 
Koster en Disneyland Parijs voor de familie van Hal. In goed overleg is door het bestuur besloten 
deze vouchers uit te laten betalen na 6 maanden als er nog steeds niet gereisd mag worden of dat 
de parken nog steeds dicht zijn. Uiteraard wordt er dan door ons met de familie een nieuwe reis 
geboekt als de situatie dat toelaat. 
 
-Aanhanger aangeschaft twv 500 euro om eventueel een koffiekar van te maken voor bezoek 
evenementen in de toekomst. 
 
-Saldo bankrekening bedraagt 5165 euro. 
 
-Zijn weer aantal supermarkten bijgekomen waar we dit jaar mogen gaan staan voor de 
emballage. 
 
-Route estafetteloop gaan we verkennen 27 februari 1e gedeelte. Ron Waardenburg sluit weer 
aan bij de groep en helpt ons mee met de verkenning. We gaan vooralsnog geen verbinding 
met ziekenhuizen zoeken. 
 
-Nieuwe website is inmiddels in de lucht. 
 
-Nieuwe poster uitgezocht. Via Colorworks was een voorbeeld aangeleverd in 3 kleuren en 
afbeeldingen. We gaan voor de zwarte met de lantaarnpaal waarbij de tekst van ons doel als 
het ware in het licht wordt gezet. Er worden 20 A4 en 20 A3 formaat posters besteld. 
 
-Idee van Chantal om kaarten te maken en die per 3 in een set te verkopen. Het betreffen 
beterschapskaarten in deze Coronatijd en andere situaties. Bestuur gaat akkoord om 50 setjes 
te bestellen. 
 
PS 31 januari heeft het bestuur met elkaar contact gehad om vaste donateurs te gaan werven 
en dan een setje kaarten als gift te geven.  
 
 

 


