
Verslag algemene vergadering seniorenraad van dinsdag 16 april 2013. 

 

Christiaens Marin(OP), Beyaert Jozef(Okra Av)Debaere Romain(Okra Outr), VadenBossche 
Harry(Derde Lft), De Cock Marc (Derde lft), Vandendorpe Nicole(Moedige). 

Aanwezig: 

Depraetere Simonne(S-Plus Av), D’Hooge Laura(Okra Av), Arrie Freddy(0), VercoutereJeaninne(O), 
Eeckloo Beatrice(O). 

Schellaert Ann(Ambtenaar), Schepen Verschuere Annicq(Schepen welzijn), Lampole Jules (GB). 

Dagorde: 

1. 

De uitredende voorzitter Freddy Arrie heette iedereen welkom, en bedankte voor de jarenlange 
positieve samenwerking. 

Verwelkoming:  

2. 

Gezien er slechts vijf kandidaten waren, en ieder kandidaat een verschillend ambt ambieerde werd 
het huidige dagelijkse bestuur als volgt samengesteld:  

Verkiezing van het nieuwe dagelijkse bestuur: 

Voorzitster: Laura D’Hooge 

1ste ondervoorz:Beatrice Eeckloo 

2de ondervoorz: Simonne Depraetere 

Schatbewaarster: JeaninneVercoutere 

Secretaris: Freddy Arrie 

3. 

Vooreerst werd gewezen op het feit dat alle financiële transacties sinds 2007 tot en met eind 2012 
werden voorgelegd aan de gemeenteontvanger. Zullen na zijn goedkeuring ontlasting vragen. 

Kassituatie: 

Huidige situatie: 772,61 € 

 

4. 

De aanwezige afgevaardigde van de verenigingen kregen elk een gedetailleerde berekening van de 
hen toegekende gemeentelijke subsidies. Ieder punt heeft een waarde van 0,14€. 

Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen: 

 



5. Geplande activiteiten

Laura D’hooge -de nieuwe voorzitster- gaf een bondig overzicht van de voorbije activiteiten, en gaf 
eveneens te kennen wat de geplande activiteiten voor de nabije toekomst zijn.  

: 

Op donderdag 23 mei 2013 is er een optreden in Spikkerelle met Katrien Gallez – AndreiLugovski – 
Eddy Herman  & Hugo Symons.Aanvang om 14u00 tot 15u00 & van 15u45 tot 16u45. Nadien een 
receptie in Spikkerelle zelf, voorzien van drankjes ,hapjes en broodjes.(zie aankondiging in de 
gemeentelijke NB). Inschrijving op maandag 6 mei 2013 in het Gemeentehuis, Kortrijkstraat te 
Avelgem. Deelname: 15,00 €. 

Verdere planning naar de week van de senioren toe -  normaliter in november – is nog niet ter sprake 
gekomen, gezien er werd gewacht op de installatie van het nieuwe dagelijkse bestuur. Gezien dit 
ondertussen dan ook is gebeurd zullen de verschillende ideeën worden bekeken.  

6. 

Geen bijzondere vragen of opmerkingen, bijgevolg einde van de vergadering omstreeks 16u00. 

Varia: 

 

  De  secretaris      De voorzitster 

 

  Freddy Arrie      Laura D’Hooge 

 

 

 

 


