
 

Aanwezig:   Freddy, Simonne, Bea en Laura. 

Verontschuldigd : Annicq en Jeaninne. 

 

 
1. 

 
Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering  

Geen opmerkingen, bijgevolg goedkeuring. 
 
Volgende algemene vergadering zou Laura de dagorde samen in overleg met Ann Schellaert bepalen en de 
volgorde als volgt voorstellen: 
1) Welkom door de voorzitter(ster) 
2) Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen ( Ann Schellaert) 
3) Voorbije activiteiten (zowel het programma als het financieel verslag)  
4) Huidige stand van de rekeningen door de penningmeester  
5) Geplande activiteiten (zowel het programma als de benaderende kostenraming) 
6) Verwijzingen naar de verslagen van de bestuursvergaderingen op de website van de gemeente/ financiële 

verslagen ter inzage bij de gemeenteontvanger. 
2. 

 
Goedkeuring van het verslag van 26 maart 2013 

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
Laura nam de voornaamste hoofdpunten van het vorig verslag nog even door. 
 

3. 
 
Goedkeuring aankondiging in INFO Avelgem van mei 

Eugénie zorgde zoals steeds voor een verzorgde publicatie.  
 

4. 
 
Verloop van de inschrijvingen op 6 mei 2013 

Freddy, Bea en Jeaninne schreven in totaal   175 geïnteresseerden in. 
Jeaninne nam eerder contact op met WZC Ter Meersch. Zij kunnen niet deelnemen aan het Feest van de 55- 
plussers omdat er die dag een andere activiteit plaatsvindt. 
RVT schreven in met 19 (bewoners en begeleiders ) waaronder één permanente rolstoelgebruiker 
Ubuntu schreef in en met 9 (7 bewoners en 2 begeleiders) 
 

5. 
 
Verdere praktische organisatie van het feest 

1. Freddy en Simonne ontvangen de toegangskaartjes bij het binnenkomen in Spikkerelle. 
2. Jeaninne en Bea verzorgen het onthaal in de zaal. Zij duiden de plaatsen aan voor de rustoordbewoners en 
Ubuntu 



3. Na contact met Luc van het RVT blijkt dat er voldoende vrijwilligers aan de lift beneden zullen staan. Eddy zal ook 
toezicht houden aan de lift   
4. Bea neemt nog contact op met Traiteur Soustronck . we kozen eerder voor Formule 2 = 14,95(zie verslag van 
5/2/13 p.2  
 Prijs bijkomend broodje = € 1,00 Totaal = € 15;95 
 Bea zal nog navraag doen over het volgende: 
 

 Worden de aperitiefhapjes  wel of niet op een bord geserveerd ? 
 Zorgt de traiteur voor servetten? 

 Hoe gebeurt de bediening van de drank? Staan de glazen bij het binnen komen klaar met de keuze aan drank?De 
kelners serveren bij aan tafel? 
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. Contact met “Spikkerelle” Laura neemt contact op met Kristl Lambert directeur 

 Praktisch: Laura zal verwittigen dat er een verrassing zal gegeven worden tijdens de pauze op 23 mei en 
vragen dat de verantwoordelijke nakijkt of de diepvriezer en koelkast aanstaat en vrij is. Bea zal op 23 mei in de 
voormiddag de verrassingen in de diepvriezer steken. In de koelkast moet er voldoende ruimte zijn voor 36 belegde 
broodjes voor de artiesten en de bewaring van koele dranken op 23 mei zelf voor de artiesten. 
Bea zorgt voor de belegde broodjes Laura zorgt voor de drank: 6 flessen plat water, 2 grote flessen Coca-cola, 3 
dozen koffiefilters, melk en suiker, theebuiltjes en 1 pakje instant soep. 
 Zij zal ook nog enkele vragen in verband met het contract stellen
Kleedkamer: 

:  

 De opdrachtgever zorgt voor toezicht in de kleedruimte tijdens het optreden en deze ruimte is enkel toegankelijk 
voor de artiesten en zijn aangestelden 
Merchandising : 
De organisator voorziet een afgebakende ruimte van 2m x 2m voor het tekenen van foto’s en verkoop van 
merchandising producten van de zangers. 
Fanstand: 
De inrichter dient ook een tafel en  2 stoelen klaar te zetten voor de personen van de fanclub. 
Eveneens 4 guesttickets te voorzien voor de artiest. 
SABAM.

 
 De factuur zou worden doorgestuurd naar de seniorenraad. 

 
7.Contact met EHS producties 

Betaling factuur: Gemeente Avelgem zond de factuur door naar Laura. Gegevens: Vervaldag 13 mei Prijs: 2.461,79 
euro.  Factuurnummer vermelden bij de betaling.( Zie onderaan factuur). 
De factuur werd aan Bea gegeven om te betalen. 
Er werd besloten dat Bea, Jeaninne en Laura op maandag 13 mei naar de bank zouden gaan om de volmachten aan 
te passen. Zodanig dat bij afwezigheid van bestuursleden de verrichtingen tijdig kunnen uitgevoerd worden. Laura 
zal een mail sturen naar EHS producties om te melden dat de betaling zal geschieden op 13 mei. 

 
23 mei 

 Verwittigen als ze toekomen dat wij bij aanvang van de pauze de versnaperingen uit de diepvries 
komen halen.  

 Melden dat er op het einde nog een woordje van dank door de voorzitster wordt gezegd en een 
attentie wordt aangeboden aan de 4 artiesten.  



 

 
8. Attenties artiesten 

4 flessen CavaGran Baron verpakt in kartonnen geschenkdoos. Jeaninne zorgt hiervoor. Laura geeft ze af aan de 4 
artiesten na een woordje van dank. 

 

 
9. Attenties jarigen  

Er zijn geen jarigen van de dag 
 

 
10. Tafelversiering en schikking 

Er zal een tafel gereserveerd worden voor de bestuursleden en hun respectievelijke echtgenoot of echtgenote 
Freddy 2, Laura 2, Jeaninne 2, Simonne 2 en Bea 2.  
Laura zal een mail sturen om de burgemeester uit te nodigen op het “Feest van de 55-plussers”. 
 
Prijsberekening van het optreden.  

De juiste berekening gebeurt op één van de bestuursvergaderingen na het feest van de 55-plussers, nadat we over 
alle gegevens beschikken. 

Zie verslag van 5/2/2013 pagina 2  

 
Allerlei 

 
 Vraag van de Schepen van Welzijn AnnicqVerschuere in verband met de verzekering  Burgerlijke 

Aansprakelijkheid. “Zou het mogelijk zijn om aan Jeanine te vragen om de polis voor te leggen aan het 
Schepencollege en de ontvanger om dit eens te bekijken. 

 Aanpassing  lijst: Freddy zal een nieuwe lijst samenstellen met de gegevens van de bestuursleden.  
 
Jaarprogramma 2013 
 

Bestuursvergaderingen :  22/1 29/1 5/2 5/3 26/3 7/5 4/6    

Algemene vergadering seniorenraad :  dinsdag 26 april 2013 
Inschrijvingen gemeentehuis:   maandag 6 mei 2013 
Feest 55-plussers :   donderdag 23 mei 2013 
 
De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 4 juni 9.30 uur in het Sociaal Huis. 

 De secretaris      De vorzitster 

               Freddy Arrie      Laura d’Hooge   



 

 


