Leven Geeft Leven
Jaarverslag 2018 van de Stichting Leven Geeft Leven

Bestuursleden van de St. Leven Geeft Leven
Voorzitter: Lygéa Voorham
Secretaris: Elise Raat
Penningmeester: Ton Cloin
Bestuurslid: Riet Hulsink
Bestuurslid: Marijke Torenvlied

Vergadering 2 februari 2018

Goedkeuren notulen 12 oktober 2017
Aanvragen om op onze website geplaatst te worden, wijzen we af.
We hebben nog drie links toegevoegd.
We gaan meer affirmaties, decrees en afbeeldingen op de website plaatsen, altijd onder
vermelding van Copyright van SLH.
Het jaarverslag van de financiën en jaarverslag van 2017 en beleidsplan voor 2018 worden
op de website geplaatst.
Het boekje Geboren willen Worden en onze flyers worden gratis aangeboden aan
belangstellenden.
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Volgende vergadering in mei 2018, ieder bestuurslid is aanwezig.
De website is aangepast en aangevuld met de officiële verslagen.
Er wordt een brief naar 12 scholen gestuurd met een flyer als voorbeeld met het verzoek
om meerdere flyers op de school neer te leggen.
We promoten onze website op Twitter en Facebook.
We waren aanwezig bij de Pro Life demonstratie in Den Haag in.

Vergadering 12 september 2018, ieder bestuurslid is aanwezig.
Bespreking van de flyers naar de scholen.
Er wordt besloten dat we onze naam Leven Geeft Leven in de media alleen noemen bij
positieve acties en niet bij alle negatieve acties, we gaan voor het leven en we verdiepen
ons niet te veel in anti-leven acties.
Lygéa Voorham legt haar functie als voorzitter neer en Riet Hulsink neemt dit over.

Vergadering 14 november 2018, alle bestuursleden zijn aanwezig.
De website is bijgewerkt, nog te doen: telefoonnummers van de bestuursleden en
emailadres en nieuwe vestigingsadres erop plaatsen.
De secretaris beheert nu het emailadres: info@levengeeftleven.nl
Vestigingsadres is nu: Grotestraat 11 in Ootmarsum
Het boekje Geboren Willen Worden gaan we aan bibliotheken geven.
Individueel gaan we het huidige beleidsplan doornemen en later weer bespreken met
elkaar.
We slaan alle gemaakte documenten en afbeeldingen op in SugarSync van LGL.
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