
Bestuursvergadering 15 januari 2023 11:30 uur locatie Efteling 
Aanwezig: Mark van Driessel 
      Raymond Kuperus 
      Chantal Heins 
      
 
Op zondag 15 januari 2023 omstreeks 11:30 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering 
gehad. Deze is gehouden op de locatie de Efteling ten tijde van de door ons gehouden Eftelingdag. 
 
Hierbij het verslag: 
 
Voorstel is om nadere eisen te stellen wanneer wij als stichting een aanvraag toekennen. Nu is het 
een aantal keer voorgevallen dat aanvragers meerdere familieleden alsnog willen meenemen en te 
makkelijk afzeggen terwijl wij al kosten gemaakt hebben. Ook vermoeden wij “shopgedrag” bij 
aanvragen oftewel lukt het niet bij de een dan proberen we het bij de ander. Wij realiseren ons dat 
het soms lastig is iets te plannen als iemand door een behandeling plots niet mee kan. Maar door 
wat nadere regels op te stellen kan een en ander voorkomen worden en dat wij onnodig kosten 
maken. Doel van de stichting blijft dan ook dat mensen iets aangeboden krijgen terwijl dit niet op 
hun netvlies staat vanwege een moeilijke periode en eventueel financieel het even niet kunnen 
bolwerken. 
Om nu een eenduidig beleid af te spreken gaan we als bestuur nadenken wat die regels/eisen 
zullen gaan worden. Hier komen we bij een volgende vergadering op terug en leggen we dit goed 
vast om onduidelijkheid te voorkomen. 
Te denken valt aan geen andere familieleden mee alleen het betreffende gezin 
Geen aanbieding van een andere stichting. 
Niet eerder geweest te zijn. 
Geen eerder gemaakte boeking vergoeden. 
Voorkomen shopgedrag/geen onderhandelingen plegen. 
 
Eindbalans financiën 2022: 
 
- Opbrengst statiegeld   1604 euro 
- Donaties    3596 euro 
- Kosten stichting   589 euro 
- Bankkosten    207 euro 
- Toezeggingen   9580 euro 
 
Specificatie van de bedragen is te vinden in het beleidsplan 2023. 
Beleidsplan 2023 is weer ingevuld en staat binnenkort weer op de website. 
 
2e Eftelingdag  van 15 januari 2023 was weer een groot succes maar volgende keer benaderen we 
een ander pretpark of dierentuin. Gedacht wordt aan Diergaarde Blijdorp. Raymond gaat navraag 
doen. 
 
2 gezinnen hebben zich afgemeld voor deze Eftelingdag en deze gezinnen krijgen alsnog een 
aanbod om op eigen gelegenheid naar de Efteling te gaan. Beide gezinnen zijn hierover ingelicht en 
laten weten of zij op dit aanbod ingaan. Een en ander hangt af van behandelplannen van de zieke 
gezinsleden. 
 
Dit jaar worden er weer meerdere supermarkten aangeschreven om statiegeld op te halen. 
 



Voorstel is om de estafetteloop te veranderen in een fietstocht door Nederland vanwege te weinig 
animo geschikte lopers. Raymond en Mark komen hiervoor een keer bij elkaar om een en ander te 
bespreken. De planning dan om deze te houden in september ipv in mei van dit jaar. 
 
Saldo zakelijke bankrekening bedraagt na de Eftelingdag van 15 januari 2023 9316 euro. 
 
Lichtstaven raken op marktplaats niet verkocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


