
 

Aanwezig:   Freddy, Bea, Jeaninne, Simonne en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van 13 november 2013 

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

2. Evaluatie van het “Feest van de 55-plussers van 21 november 2013” 
 

De vergadering was het eens: een meevaller. Het dessertbord viel in de smaak. De zanger Berry Grimm zorgde voor 
ambiance.  

 
3. Voorbereiding voor het ” Feest van de 55-plussers”van dinsdag 6 mei 2014 

 

Laura nam contact op met Kristl Lambert en sprak af om vrijdagvoormiddag 13 december nog enkele details met haar te 
bespreken. Ook de technische fiche zal dan worden besproken met Jeroen Cosaert (technicus Spikkerelle). 

Contact met Spikkerelle 

Contact met EHS producties 
Het contract met de algemene voorwaarden en de technische fiche zal indien nodig op aanvraag toegezonden worden aan 
Kristl Lambert. 

Traiteur Soustronck is op de hoogte van het reglement dat het verboden is binnen het gebouw open vuren en gasflessen te 
gebruiken of te frituren. Buiten het gebouw is dit wel toegestaan op voorwaarde dat de vluchtwegen en nooduitgangen 
helemaal vrij blijven. Hij weet ook dat er geen kookgelegenheid voorzien is in Spikkerelle. 

Contact met traiteur Soestronck 

We kozen voor maandag 14 april 2014 
Inschrijvingen in het gemeentehuis: 

De prijs werd berekend per persoon op basis van 200 inschrijvingen: 
Prijsberekening:  

Voor enkel het optreden rekenen we per persoon : (€ 3.157 euro + € 200 Sabam) : 200 = € 17 
Voor het optreden € 17 + buffet  € 22 + onkosten  €1 bedraagt de prijs   = €40 
Indien we 25 euro vragen voor het optreden en het buffet legt de kas per persoon 15 euro bij. 
Indien we enkel voor het optreden 5 euro vragen (voor RVT en WZC en UBUNTU )leggen we per persoon 12 euro bij.  

Op de vergadering van januari zullen we de definitieve teksten bespreken voor INFO Avelgem van april. 
Teksten INFO AVELGEM 

 
4. Evaluatie kerstshow van dinsdag 3 december in Feestcomplex Parike-Brakel met het optreden van 

AndreiLugovski, Steve Ryckier, The Millenium Sisters, zangeres FriedaRoc en presentator Kurt Keller. 
 

De zaal is uitermate geschikt voor groepsreizen en seniorenverenigingen. De bediening van het middagmaal en avondmaal 
van de 300 aanwezigen verliep vlot. De show was prachtig.   
De bestuursleden hebben zeker ideeën opgedaan voor een mogelijk optreden in 2015 in Spikkerelle. 
Steve Ryckier genoot de voorkeur. We hebben de keuze tussen : 

 De show one man many voices met Live SLIC band &ShowballetJumelle 
 Elvis 40 Years Aloa from Hawaii  Tribute to the King met Rico Zoroh Band en Las Vegas Dancers.  

De prijs hangt af van de bezetting ( met of zonder ballet of band). 
Vermits we in Avelgem over een prachtige concertzaal  beschikken in Spikkerelle kunnen we dit optreden daar laten 
doorgaan.  Zo geven we ook de kans aan de bewoners van RVT,WZC en aan Ubuntu om het optreden bij te wonen 



5. Ann Schellaert geeft toelichting in verband met het verloop van de toekenning van de subsidiëringen. 
 
Ann Schellaert schrijft de plaatselijke verenigingen aan. De verantwoordelijken van de gemeentelijke 
seniorenverenigingen halen de in te vullen aanvraagformulieren af bij Ann in het Sociaal Huis voor 15 januari. 
Tegen de vooraf afgesproken datum van 24 maart 2014 worden de ingevulde formulieren terug bezorgd bij Ann. 
Nazicht door Ann. Zij maakt de voorlopige berekening .  De definitieve goedkeuring van de aanvragen voor de 
gemeentelijke subsidies staat als agendapunt op de vergadering van dinsdag 15 april 2014 
Elke verantwoordelijke van de seniorenverenigingen ontvangt een uitnodiging 

In de 

met de agendapunten van de 
Algemene Vergadering gehouden in het gemeentehuis op dinsdag 29 april 2014 om 14.30 uur. 

bijlage bevindt zich een overzicht van het puntentotaal 
Indien er opmerkingen zijn hierover kan de vereniging nog terecht bij Ann Schellaert in het Sociaal Huis, 
Leopoldstraat 66 Avelgem. 

voor hun vereniging. 

 
Wat betreft de samenstelling van de seniorenraad: Laura merkte op dat een aantal verenigingen geen 
vertegenwoordiging hebben in de seniorenraad. Reden :  zij dienden hun kandidatuur niet in. 

o Bond 3deleeftijd Kerkhove 
o GOSA 
o WZC Ter Meersch 

 
6. Campagne Media wijsheid voor ouderen 

 
In Avelgem is er zeker een aanbod voor senioren. In de zaal Ter Biest worden twee workshops gehouden door 
lesgevers bij Seniorennet Vlaanderen:  
1.Mijn computer doet niet wat ik wil. 
 2.Is een SMARTPHONE gemakkelijker dan een GSM? 
Ook in het Sociaal Huis worden cursussen computer initiatie gegeven.  
CVO Avelgem biedt ook talrijke computercursussen aan voor 55-plussers.  
 

7 Jaarprogramma 2013 

Bestuursvergaderingen  :22/1 29/1 5/2 5/3 26/3 7/5 4/6 5/9 10/10 15/10 
13/11 12/12 
Algemene vergadering seniorenraad :  dinsdag 16 april 2013 
Inschrijvingen gemeentehuis:  maandag 6 mei 2013 
Feest 55-plussers :   donderdag 23 mei 2013 
Inschrijvingen gemeentehuis  dinsdag 12 november 2013 
Feest 55-plussers   donderdag 21 november 2013 
Voorbereiding reis/optreden 2015 dinsdag 3 december 2013 

8 Jaarprogramma 2014  

  Bestuursvergaderingen: 14/1 - 25/2 – 11/3- - 15/4- 3/6  

 
Feest 55-plussers    dinsdag 6 mei 2014  
Inschrijvingen gemeentehuis   maandag 14 april 2014 
Algemene Vergadering   
 

dinsdag 29 april 2014 

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 14 januari om 9 uur

 De secretaris     de voorzitter  

 in het Sociaal Huis. 

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 

 


