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Seniorenraad  Avelgem  Verslag bestuursvergadering 

 

Aanwezigen:   Freddy, Simonne, Bea, Jeannine en Laura 

Verontschuldigd:  Annicq,  

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van 4 september 2014 

Er waren geen opmerkingen dus algemene  goedkeuring van de aanwezigen. 

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

Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu: 

Laura maakte het ontwerp “Feest 55-plussers” met het programma over aan de contactpersonen per mail. Zij vroeg om bij 

de inschrijving het aantal rolstoelgebruikers mede te delen : voor WZC Ter Meersch nam ze contact op met Leen 

Vandenborre, voor Ubuntu met Trees Vandeputte en voor RVT Sint- Vincentius  met Luc Riemaeker . Luc  antwoordde dat 

ze elk jaar hetzelfde vervoerprobleem hebben om op het feest aanwezig te zijn. De lijnbus is niet meer mogelijk omdat die 

om 16 uur ingeschakeld wordt voor het schoolvervoer. Zij gaan dus uitkijken om met enkele personenwagens te komen en 

te voet met rolstoelbegeleiders dus niet meer in hetzelfde grote aantal als vorige jaren. 

Aankondiging en inschrijfstrookje voor INFO Avelgem van november 2014 

De teksten werden tijdig overgemaakt aan Eugénie voor INFO Avelgem van november  en de Vrijetijdskalender editie 

oktober/november. 

3. Nieuwe kalenders van Avelgem om de vrijetijdsactiviteiten te promoten 

Avelgem is twee nieuwe publicaties rijker : de Vrijetijdskalender en de Vakantiekalender. 

De vrijetijdskalender vervangt het vrijetijdsmagazine “Uit in Avelgem” en de activiteitenkalender op de laatste pagina van 

Info Avelgem. Met 5 edities per jaar is het een handig overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten in Avelgem. 

Vanaf oktober werd deze beknopte wegwijzer als katern in INFO Avelgem verspreid. 

Deze beknopte wegwijzer loopt parallel met digitale kanalen die meer informatie bieden over de activiteiten. 

BV: www.uitinavelgem.be 

Wie een activiteit wenst in de gemeentelijke publicaties zorgt best voor een tijdige invoer op www.uitdatabank.be 

Een overzicht van de deadlines per editie vind je terug op : www.uitinavelgem.be/deadlines 

De seniorenraad zal dus in de toekomst ook rekening moeten houden met de  deadlines voor de Vrijetijdskalender 

(bedeling via Avelgem Info).  

Voor de editie maart april 2015 :invoer in UIT-databank tegen maandag 02/02/2015  

Voor de editie oktober november: invoer UIT-databank tegen maandag 07/09/ 2015 

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

Inschrijvingen in het gemeentehuis: 

De inschrijvingen zullen plaatsvinden op maandag 27 april 2015 

Aankondigingen en inschrijfstrookje voor INFO Avelgem van april 2015: 

Als we het “Feest van de 55-plussers in de Vrijetijdskalender van maart april  wensen te publiceren moet een beknopte 

aankondiging ingevoerd worden in Uit-databank tegen maandag 02 02 15. Tegen die datum zal Laura ook reeds de 

aankondiging en het inschrijfstrookje voor INFO Avelgem van april aan Eugénie bezorgen. 

Contact met Traiteur Soustronck : 

Laura nam contact op en vroeg om een prijsofferte van aperitiefhapjes en een middagmaal ( waarschijnlijk koud buffet) 

met drank en bediening inbegrepen. Ook vroegen we of het mogelijk is om tijdens de pauze nog een drankje te bedienen. 

Wij vragen hier dan wel de democratische prijs van 1 euro aan de aanwezigen. 

http://www.uitinavelgem.be/
http://www.uitdatabank.be/
http://www.uitinavelgem.be/deadlines
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Contact met EHS producties:  

EHS producties deed 5 voorstellen. De bestuursleden kozen unaniem voor voorstel 4.  

Voorstel 1 Voorstel 2 Voorstel 3 Voorstel 4  Voorstel 5 

Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman 

Showballet 

Showcase ( 6) 

Showballet Showcase 

(6) 

Steve Ryckier Steve Ryckier Steve Ryckier 

Steve Ryckier De Melando’s 

accordeonduo 

Lisa del Bo Wendy van Wanten Wendy van Wanten 

Marjan Berger Arthuro Cardini De Melando’s Showballet 

Showcase - 6 

Komisch duo Paul 

van Hoeydonck 

Gage: 3000 € + 195 € 

btw 

Gage: 2800 € + 198 € 

btw 

Gage: 3100 € + 261 € 

btw 

Gage: 3250 € + 195 € 

btw 

Gage: 2900 € + 

174  € btw 

 

De prijs voor deze seniorenshow bedraagt € 3.445,00. Het contract werd toegestuurd en na goedkeuring ondertekend door 

Laura. Aan Spikkerelle werd een fotokopie bezorgd zodat zij beschikken over de gegevens voor de aanvraag van Sabam en 

in het bezit zijn van de technische fiche. 

 

5. Erkenning nieuwe seniorenvereniging : Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland 

De erkenning van de seniorenvereniging Vl@s: Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland is  goedgekeurd  door het 

Schepencollege op maandag 15 september. Hun allereerste activiteit vindt plaats op dinsdag 28 oktober met een 

voordracht van Ere procureur des Konings Jean-Marie Berkvens in Bio boerderij Ganzenhof Bosstraat 2 Avelgem. 

6. Evaluatie van het optreden van dinsdag 14 oktober 2014 in Feestcomplex Europa Brakel-Parike  

Simonne en Laura  genoten opnieuw van een prachtig optreden met onder andere : Luc Steeno, Steve Tielens, Les Folles de 

Gand, Kurt Keller. 

De volgende show “Witte Kerstshow” gaat door op 2 december met Christoff, Petra,  cabaret  Karel Declercq  en Kurt Keller. 

Simonne en Laura schreven zich opnieuw in. Zij hopen om ideeën te sprokkelen toekomstige optredens in Spikkerelle. 

7. 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 donderdag 13 november om 9 uur in het Sociaal Huis. 

 

 De secretaris      de voorzitter 

 Freddy Arrie      Laura D’Hooge 

 


