
 

Aanwezig:   Freddy, Bea, Jeaninne, Simonne en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van 14 januari 2014 

 
Voorlezing van het verslag door Laura gevolgd door algemene goedkeuring van de aanwezigen.  
 

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

 

Laura ontving de drankenlijst van Spikkerelle. De bestellingen moeten minimum 2 weken vooraf worden doorgegeven. 
Dranken ook buiten de basislijst zijn verplicht af te nemen via drank Markt Nuytten in Menen, de wijnen en schuimwijnen 
ook buiten de basislijst zijn verplicht af te nemen via Prik en Tik Avelgem. 

Contact met Spikkerelle 

De dranken die niet op de basislijst staan worden door de organisator 

 

verplicht besteld bij Drankencentrale Nuytten of Prik 
en Tik Avelgem. Deze leveranciers sturen de factuur van deze bestelling rechtstreeks naar de organisator( in ons geval naar 
traiteur Soustronck). 

De slotfactuur van 3.157 euro is te betalen via overschrijving voor 25/04/2014 en wordt per mail toegezonden. 
Contact met EHS producties 

 

Tijdens de vergadering van 15 oktober nam Laura al contact op met traiteur Soustronck. Ik verwijs naar het verslag van
Contact met traiteur Soestronck 

 15 
oktober 2013  
Traiteur Soustronck is verplicht om twee weken vooraf de bestelling door te geven aan de leveranciers van Spikkerelle . Is 
hij in het bezit van de drankenlijst verplicht af te nemen bij de drankcentrales? Bea zal hierover nog contact opnemen met 
hem. Ook zal ze hem vragen om voor de 10 artiesten belegde broodjes te voorzien (waarschijnlijk 3 per persoon) en te 
zorgen voor flessen cola, water en koffie(of eventueel koffiefilters). De artiesten beschikken in de artiestenruimte over een 
apart keukentje met koelkast. Voor de catering van de artiesten wordt best een bijkomende factuur opgemaakt voor de 
seniorenraad. 

voor alle uitvoerige details. Het tijdschema en de prijs (22 euro per persoon) werd toen definitief vastgelegd. 

 

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

 

De definitieve teksten werden aan Eugénie bezorgd door Laura voor INFO Avelgem van april 
Teksten INFO AVELGEM 

 

Jeanine zorgt hiervoor. De bloemstukjes moeten wel na het buffet weggenomen worden. 
Tafelversiering: 

 

Laura zal contact opnemen en het programma vooraf mede delen. Zij zullen enkel de voorstelling bijwonen in de 
concertzaal en betalen hiervoor 5 euro. Zij zal ook melden wanneer de inschrijvingen in het gemeentehuis plaatsvinden. De 
bewoners en begeleiders krijgen geen toegangskaartje bij de inschrijving.  

Contact met RVT, WZC, Ubuntu 

 

Freddy werd aangesproken door een plaatselijke Rode Kruis medewerker die de voorbije jaren deel uitmaakte van de ploeg 
die de busreizen vergezelde. Hij vroeg of er dit jaar opnieuw een busreis wordt georganiseerd. Freddy vertelde dat er dit 

Contact met “Rode Kruis” 



jaar een middagmaal gevolgd door een optreden doorgaat in Spikkerelle. Hierop repliceerde hij met de vraag of de 
seniorenraad voor dit evenement Rode Kruis medewerkers nodig heeft. Hij citeerde dat het Rode Kruis in het KA te 
Avelgem bij elke activiteit instaat voor de “veiligheid” van de deelnemers. 
Freddy vroeg hem om een voorstel te formuleren om in de eerstvolgende vergadering voor te leggen. Ondertussen ontving 
Freddy een mail met het voorstel van het “Rode Kruis” en stuurde hij dit door naar de andere bestuursleden. 
De bestuursleden beslisten dat voor het evenement op 6 mei de aanwezigheid van het “ Rode Kruis” niet nodig is. Freddy 
zal dit dan ook aan mede delen aan het “Rode Kruis” 
 

3. Verloop van de toekenning van de subsidiëringen. 
 

Op de volgende seniorenvergadering van 11 maart zullen we aan Ann Schellaert vragen of alle formulieren tijdig werden 
ingediend door de Avelgemse seniorenverenigingen. Ook zal een dagorde worden opgesteld voor de algemene vergadering 
van 29 april 2014. Ann kan dan tijdig de uitnodigingen aan de seniorenverenigingen versturen. 

 
4. Opvolging “Campagne Media wijsheid voor ouderen” 

 

De campagne is gestart. Het doel van deze campagne is om ouderen (70+) te helpen bij hun eerste stappen in de 'digitale 
wereld': hoe werkt het internet?  
Op woensdag 19 februari in het Centraal Station van Antwerpen waren computers en tablets ter beschikking voor alle 
voorbijgangers van 70+  
Zij werden uitgenodigd om kennis te komen maken met 'het internet'. Een team legde uit hoe je de uren van de bus kan 
opzoeken, hoe je de kleinkinderen kan mailen, hoe je online recepten terug vindt en véél meer.  
Presentator Luc Appermontondersteunde deze campagne en kwam die woensdag om 10.30 uur een woordje uitleg geven 
in het Centraal Station. Samen met Luc Appermont werd de campagne gelanceerd en maakten ze het gezellig met koffie en 
koekjes.  
Na de lancering leerden de senioren de wijde wereld van het internet ontdekken op de stand en er kon een praatje 
gemaakt worden met Luc Appermont.  

 
 

5. Voorstelling in Brakel 
 

Op 11 maart na de bestuursvergadering zullen Laura, Freddy, Simonne, Trees en Eddy de voorstelling bijwonen in Brakel om 
eventueel ideeën op te doen voor het optreden van mei 2015. 
 

6. Ideeën voor een evenement in november. 
 

Het evenement zou doorgaan op 20 november 2014 in de zaal Regency. Jeannine neemt hiervoor contact op met de 
Regency. Zij zal navraag doen of er mogelijkheid is om eventueel wafels- en pannenkoeken te laten serveren. 
Laura zal tegen volgende vergadering enkele ideeën naar voor brengen voor aangepaste sfeer - en dansmuziek. 
 
 

7. 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 11 maart om 9 uur

 De secretaris     de voorzitter  

 in het Sociaal Huis. 

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 



 


