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Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, 

 

 
 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 20 juni  2016 
 
 Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
 

2. Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016  
 
Contact met traiteur Soustronck : 
We kregen een mooi aanbod van traiteur Soustronck. voor de feestmaaltijd.  

Cava met 8  fijnproevers    Prijs per persoon 12.75 euro 

Carpaccio van rund & parmezan 
Mousse van broccoli met forel 
Mini  St-jacobsschelp 
Scampi, pastinaak, curry 
Bordje met kaas- & garnaalkroketje, tartar 
Mini tappas tartiflette 
Mini loempia dipsaus 
Tomaat basilicuum afgewerkt met boursin 

Warme maaltijd Keuze te maken uit :  Prijs per persoon 18.95 euro pp 

Mechelse koekoekfilet primeurgroenten kroketten. 
Hertenkalffilet,appel veenbessen portosaus 
Filet mignon wintergroentjes,bordelaise gratin aardappel 
Ardeens varkenshaasje,peperroom,wintergroenten,gebakken krieltjes 
Kalfsfilet pur,shi taki,kroketten 

Wijn en water aan tafel inbegrepen   . Prijs per persoon 6.6 euro pp 
Wijnen geselecteerd door Frank Desmedt vroeger eigenaar sommelier t’oud konijntje Waregem. 

Dessertbordje met koffie     Prijs per persoon  14.50 euro pp 

Drankje tijdens de pause   Prijs per persoon  2.20 euro pp 
keuze uit pils, cola, cola light, limonade, spa plat ,bruis, witte, rode wijn. 

Als  hoofdschotel kozen we voor : Hertenkalffilet, appel, veenbessen portosaus 
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Jeanine kiest  met traiteur Soustronck de kleur van de servetten en zorgt zoals steeds voor de tafelversiering  
. 
Contact met Regency Dance 4friends 
Net zoals Spikkerelle  beschikt  de Regency  over een huurcontract en aanvraagformulier.  
Tijdens de vergadering werden de 14 punten besproken..  
Die  maandagavond is er normaal vanaf 18 uur jongerendans voorzien voor de Youngsters en vanaf 19.30 uur 
Breakdance voor beginners. Deze lessen zullen verplaatst worden naar een latere datum zodat we rustig de tijd 
hebben om de zaal te verlaten.    
De huurprijs bedraagt 500 euro. De waarborg = 2 x de huurprijs = 1000 euro We vragen aan Soustronck om dit 
een maand vooraf te storten op de rek van Dance4friends. De seniorenraad betaalt een voorschot aan traiteur 
Soustronck van 1000 euro .  
De rekening van het drankverbruik wordt naar traiteur Soustronck gestuurd.  
Eventueel breuken barmateriaal van Dance4friends en vuile tafellakens wordt vergoed door de seniorenraad.  
Vermits de aanvrager Laura D’Hooge lid is van Dance4friends  moet er geen Sabam betaald worden door de 
seniorenvereniging. 
Het maximum aantal personen = 300. Dus maximum 297 inschrijvingen + 3 artiesten.  
Enkel  toezichthouders met herkenbaar logo van Dance 4friends mogen de zaal betreden.om de goede gang 
van zaken na te gaan.  
 Na afloop van de activiteit is de gebruiker verplicht:   

• De lichten te doven, de verwarming beneden af te zetten, de radiatoren boven op vriesstand te 
zetten;   

• Tafels en stoelen te reinigen en terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten, onmiddellijk na de 
bijeenkomst;  

• De vuile linnen tafellakens verzamelen;  
• De afwas van gebruikte glazen en tassen te doen;  
• De zaal minstens te vegen;  
• De bar en de toiletten netjes achter te laten;  
• De grote asbak aan de ingang te ledigen;  
• In en rond de zaal alle vuilnis op te ruimen en mee te nemen in zelf mee te brengen vuilniszakken;   
• De ramen en deuren te sluiten;   
• Alle gebroken, ontbrekende materiaal en alle schade aangericht door hemzelf te melden en te 

vergoeden.  
  
Aan de voorzitter van  Dance 4friends werd gevraagd om voor de artiesten een kleedkamer te voorzien met 
kapstokken en een tafeltje met 3 stoelen.  
Ook moeten er voor de artiesten 3 parkeerplaatsen worden voorbehouden dichtbij de ingang van de Regency.  
In de zaal of in de hall zullen  er kapstokken voorzien worden als vestiare. 
De toegang voor de rusthuisbewoners en rolstoelgebruikers  gebeurt zoals voorheen langs de linkerzijingang. 
Het toilet in de feestzaal is enkel  toegankelijk voor minder mobiele personen.   
Om 12 uur zal de micro van Dance4friends beschikbaar zijn. 
 
Contact met de artiesten. 
Laura zal nog vragen wanneer ze aankomen in de Regency. Naargelang het tijdstip kunnen we volgende 
vergadering nog beslissen of we ze al dan niet iets aanbieden om te eten.  
  
Contact met WZC Ter Meersch,  RVT St Vincentius  en Ubuntu, 
Laura zal de uitnodiging sturen “Feest 55 plussers” Zij hebben de keuze om deel te nemen vanaf 12 uur prijs 25 
euro of vanaf 14 uur prijs 5 euro .We vragen hen om het aantal op te geven  tegen 4 november 2016.   
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3. Goedkeuring aankondiging en inschrijfstrookje INFO Avelgem 2016 
 
Laura zond 3 foto’s van de artiesten geschikt voor publicatie aan Maaike.  De teksten voor de aankondiging en 
het inschrijfstrookje moeten uiterlijk voor 3 oktober in haar bezit zijn.  
 

4. Voorbereiding feest 55 plussers 30 mei 2017 
 

a. Contact met Spikkerelle zie vorig verslag van 20 juni 
b. Contact met traiteur Soustronck zie vorig verslag van 20 juni 
c. Contact met EHS producties 

We kregen volgende voorstellen : 

Voorstel 1 Voorstel 2 Voorstel 3 Voorstel 4 

Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman Eddy Herman 

Showballet Showcase Showballet Showcase Showballet Showcase Showballet Showcase 

Davy Gilles Guy Neve Lisa del Bo Margriet Hermans OF 
Celien 

Luc Caals Accordeonist Johan 
Veugelers 

Luc Caals Guy Neve 

technieker Luc Caals accordeonist Luc Caals 

 technieker Technieker Technieker 

3100 € + 186 € btw 3500 € + 210 € btw 4150 € + 249 € btw 3850 € + 231 € btw 

 
De vergadering koos voor Eddy Herman, Showballet Showcase, Celien, Guy Neve ,accordeonist  en technieker. 
 

5. Bijwonen van de herfstshow in Feestcomplex  Europa Parike Brakel op dinsdag 11 oktober 2016 
 

Simonne, Frans, Laura en Eddy vertrekken rond 10.45 uur vanuit Avelgem  om  de herfstshow bij te wonen :met  
Andrei Lugovski,  De polonaisekoning Steve Tielens , Les Folles de Gand  en presentator Kurt Keller .  
 

6. Jaarprogramma  2016 
 

Bestuursvergaderingen: 4/1  - 1/2  - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5- 20/6  19/9   17/10    14/11     5/12 
De algemene vergadering : vrijdag 29 april 2016  om 14 uur. 
Feest 55-plussers  donderdag 26 mei 2016     Inschrijvingen gemeentehuis  dinsdag 17 mei 2016         
Feest 55- plussers  maandag 21 november 2016  Inschrijvingen gemeentehuis maandag 7 
november 2016 
  
De volgende bestuursvergadering  gaat door op maandag  17 oktober 2016  in het Sociaal Huis om 9.30 uur.  

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


