
Bestuursvergadering 21 oktober 2022 19:30 uur 
Aanwezig Mark van Driessel 
     Raymond Kuperus 
     Chantal Heins 
      
 
Op vrijdag 21 oktober 2022 omstreeks 19:30 uur heeft het bestuur van Ad Vitam een vergadering 
gehad.  
 
Hierbij het verslag: 
 
-Via het werk van Raymond zijn vrouw de Waalpartners Civil Enginering is een donatie ontvangen 
van 2621 euro. Een medewerker ging daar met een welverdiend pensioen en had gevraagd om in 
plaats van geschenken een donatie naar onze stichting te doen. 
Op Facebook is hiervan verslag gedaan. 
 
-De spinningmarathon die Ron georganiseerd heeft is gehouden op 16 april in Oud Beijerland 
en heeft 415 euro opgeleverd voor de stichting. 

 
-Opbrengst statiegeld is een stuk minder omdat we bij veel supermarkten dit jaar niet gestaan 
hebben. Volgend jaar worden er weer meerdere supermarkten aangeschreven. 
 
-De planning voor de te houden estafetteloop is gepland op 19 en 20 mei 2023. Deelnemers 
worden gezocht. 
 
Toezeggingen: 
-Aantal toezeggingen aan gezinnen nog geen reactie gehad 
-Stichting SPV aantal werk T-shirts toegezegd. Factuur volgt nog  
-Aantal gezinnen 2 daags verblijf Efteling aangeboden 
-Overnachting Fokker vliegtuig(zou eerst een rondvlucht zijn) 
-Verblijf in Hoeve de Haar 
-Verblijf Disneyland Parijs(uitgestelde reis fam. Van Hal via Coronavoucher) 
-Verblijf Bonte Bever 
-Fotoshoot voetbalteam 
-2 uur Snowworld Landgraaf 
-Op 10 september hebben we voor een viertal gezinnen een Eftelingdag georganiseerd. Dit was een 
zeer geslaagde dag en hebben we hier leuke reacties van mogen ontvangen.  
 
Op onze facebook pagina is hiervan vermelding gedaan met reacties van de gezinnen. 
 
Inmiddels hebben we weer 4 gezinnen die eventueel mee willen met de Eftelingdag. Mark gaat 
met de gezinnen in overleg welke datum dit wordt. Bepaald is dat de Eftelingdag gehouden gaat 
worden in het weekend van 14/15 of 28/29 januari 2023. 
 
Chantal heeft een 50 tal pietenmutsjes besteld en op verzoek kunnen deze bedrukt worden met de 
naam van iemand. Deze worden dan verkocht en de opbrengst gaat naar de stichting. 
 
-2e Coronavoucher(Fam. Koster) wordt niet uitbetaald vanwege een zakelijke boeking en dat wordt 
door SGR niet gedekt. 
 
-Saldo zakelijke bankrekening bedraagt ongeveer 9550 euro. 
 



-Lichtjesavond gaan we dit jaar niet doen omdat we van de organisatie nog niets gehoord 
hebben en de tijd om een en ander te regelen te kort dag is. De lichtstaven die nog over waren 
van de laatste editie in 2019 gaan we op marktplaats verkopen. De opbrengst komt uiteraard 
ten goede van de stichting. 
 
Eind van het jaar wordt weer een eindbalans opgemaakt voor wie we wat betekend hebben en 
hoe we aan geld gekomen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 


