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Seniorenraad  Avelgem  Verslag bestuursvergadering 

 

Aanwezigen:   Freddy, Simonne, Bea en Laura 

Verontschuldigd:  Annicq, Jeannine 

 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van 3 juni 2014 

Er waren geen opmerkingen dus algemene  goedkeuring van de aanwezigen. 

 

2. Voorbereiding “Feest 55- plussers “van donderdag 20 november 2014 in de Regency 

Inschrijvingen in het gemeentehuis  

 maandag 10 november 2014. Laura zal voor 9 uur de gele kaartjes bezorgen in het gemeentehuis. 

In de voormiddag   van 9.00 uur tot 12.00 uur Freddy en Jeannine 

In de namiddag  van 14.00 uur tot 16.00 uur Simonne en Bea 

Onthaal: 

aan de ingang: verwelkoming en toegangskaartjes ontvangen: Simonne en Freddy 

in de zaal: plaatsen rusthuisbewoners, Ubuntu aanduiden: Bea en Jeannine 

Welkomstgeschenkjes en andere attenties: 

Jeannine zal zorgen voor de aankoop na de inschrijvingen .De 55- jarigen, de oudste en eventueel de jarig(en) van de dag 

krijgen een attentie. 

Contact met de Regency en traiteur “Royal Paris”: 

Jeannine deelt het juiste aantal deelnemers mee na de inschrijvingen op de bestuursvergadering van 13/11 

Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu: 

Laura zal het ontwerp “Feest 55-plussers” met het programma overmaken aan de contactpersonen persoonlijk en  of per 

mail. Zij zal vragen om bij de inschrijving het aantal rolstoelgebruikers mede te delen.  

Aankondiging en inschrijfstrookje voor INFO Avelgem van november 2014 

Laura zal de teksten tijdig overmaken aan Eugénie. 

Prijs: 

7 euro per persoon. 

 

3. Financieel overzicht van de stand van de huidige rekeningen  

Bea zal  de stand van de zicht- en spaarrekening mede delen per mail aan de bestuursleden. 

 

4. Voorbereiding “Feest van de 55-plussers” van dinsdag 12 mei 2015 

De gemeentelijke infrastructuur van Spikkerelle werd gereserveerd voor dinsdag 12 mei 2015. 

Laura nam hiervoor contact op met Kristl Lambert van Spikkerelle. Het aanvraagformulier werd door Laura ondertekend 

voor het gebruik van de theaterzaal, de theatertechnische ondersteuning de polyvalente zaal, de foyer als toegang tot de 

theaterzaal en de artiestenruimte. Laura zal Patrick Goossens, de zaakvoerder van EHS producties contacteren en vragen 
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om enkele voorstellen op te geven voor een  mogelijk optreden .De bestuursleden zouden graag Steve Ryckier met zijn 

show “One man many  voices” in het programma opgenomen zien. Op de volgende bestuursvergadering van 21 oktober 

zullen we dan een definitieve beslissing nemen. 

Bea neemt contact op met traiteur Soestronck voor de prijsoffertes en de mogelijkheden. 

Het programma zou er ongeveer als volgt uitzien: 

12.00 uur  onthaal met aperitief en hapjes 

13.00 uur  koud buffet met drank inbegrepen (of andere optie eventueel) 

14.30 uur   toegang tot de concertzaal 

15.00 uur  EERSTE GEDEELTE OPTREDEN 

16.00 uur  pauze (eventueel gelegenheid voor een drankje) 

16.45 uur  TWEEDE GEDEELTE OPTREDEN 

17.45 uur  einde optreden  

5. Allerlei 

Ann Schellaert deelde mee dat Dierk Dedeyne een aanvraag indiende tot erkenning van de seniorenvereniging Vl@s: 

Vlaamse actieve senioren Scheldeland Avelgem. De seniorenvereniging werd opgericht op 21 januari 2014 en kan één jaar 

werking aantonen voor 2014:bestuursvergaderingen,daguitstappen,voordrachten. Volgens Ann Schelaaert is het dossier 

administratief volledig in orde. Ann gaf uitleg  over het verloop van  de procedure tot erkenning. 

 

6. Jaarprogramma 2014- 2015 

Bestuursvergaderingen: 14/1 – 25/2 – 11/3 – 15/4 – 3/6 – 4/9 – 21/10 – 13/11 – 2/12 

Algemene Vergadering dinsdag 29 april 2014 

Feest 55- plussers  dinsdag 6 mei 2014  

                                  Inschrijvingen gemeentehuis maandag  14 april 2014 

Feest 55 –plussers  donderdag 20 november 2014 

                                   Inschrijvingen gemeentehuis maandag 10 november 2014 

Feest 55 –plussers dinsdag 12 mei 2015 

       Inschrijvingen gemeentehuis maandag 27 april 2015 

 

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 21 oktober om 9 uur in het Sociaal Huis. 

 

 De secretaris      de voorzitter 

 Freddy Arrie      Laura D’Hooge 

 

 

 

 


