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Aanwezig:   Freddy, Bea en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq , Simonne en Jeanine  

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van 9 juni 2015 

 
Er waren geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.  

 
2. Goedkeuring van het verslag van 5 mei 2015 

 
Geen opmerking dus algemene goedkeuring van de aanwezigen. 
 

3. Goedkeuring kasverslag  
 
Bea geeft een overzicht  van de laatste financiële verrichting van de voorbije periode.  

• Betaling voorschotfactuur aan EHS producties voor het optreden van 26 mei 2016  
Bea deelt de huidige stand van de zicht- en spaarrekening mee aan de bestuursleden. Alles wordt eenparig goedgekeurd.  
 
 

4. Voorbereiding “Feest 55-plussers” van maandag 23 november 2015 
  
Aankondiging en inschrijfstrookje voor INFO Avelgem van november 2015 
Laura las het ontwerp van de aankondiging en het inschrijfstrookje voor dat zij aan Eugenie zal bezorgen voor INFO Avelgem 
van november.  
 
Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu 
Laura zal nu reeds met RVT St Vincentius en WZC Ter Meersch en Knap Ubuntu contact opnemen per mail  om de 
verantwoordelijken uit te nodigen voor het “Feest van de 55-plussers”. Er zal ook gevraagd worden om bij de inschrijving in 
het gemeentehuis de oudste deelnemer(s ) te vermelden en het aantal rolstoelgebruikers. 
De plaatsen zullen voor hen gereserveerd worden.  
We veronderstellen dat er zoals verleden jaar opnieuw een probleem zal zijn met het vervoer van de bewoners van RVT.  
Vervoer met de  lijnbus is niet meer mogelijk omdat die om 16 uur ingeschakeld wordt voor het schoolvervoer. 
Verleden jaar werd het  probleem met het vervoer opgelost door vrijwilligers, die de personen in een rolstoel hebben begeleid 
of met een personenwagen hebben gebracht. Wanneer het weer barslecht zou zijn en het onverantwoord is om de bewoners 
te brengen, spreken we de dag voordien af met Traiteur Soustronck dat enkele van de seniorenraad het dessertbord ter 
plaatse zullen afleveren.  
 
Klaarzetten en opruimen van de zaal 
Voor het klaarzetten en het opruimen van het podium en de tafels en stoelen in de benedenzaal zal Ann Schellaert een beroep 
doen  op het gemeentepersoneel. 
 In het contract wordt gevraagd om een podium te voorzien van minimum 12 m2 ( 4m op 3m ).  
Klaarzetten: ’s morgens   maandag 23/ 11 
Opkuisen : ’s morgens dinsdag 24/11 
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Catering voor de artiesten 
 Bea Eeckloo zorgt voor een lichte maaltijd: broodjes met kaasschoteltje voor de 3  artiesten zal klaarstaan vanaf 13 uur. 
 
Attenties 
Bea en Jeanine zullen opnieuw passende attenties kopen voor de oudste, de jongste 55-plussers en de jarigen van de dag.  
 
 

5. Toegangskaartjes 
 
Laura zal nog 42 gele toegangskaartjes van 55-plussers Avelgem seniorenraad laten bijmaken bij Papyrus tegen de 
inschrijvingen in het gemeentehuis van 9 november.  
 

6. Voorbereiding  “Feest van de 55-plussers” donderdag 26 mei 2016 

Laura ondertekende het contract met Spikkerelle en reserveerde de concertzaal en de benedenzaal voor donderdag 26  mei  
2016.  Traiteur Soustronck  werd ook gereserveerd voor 26 mei. 
Het voorstel van EHS producties : Clown Rocky’s seniorenrevue met Showballet Showcase, Arthuro Cardini & Laura Lynn 
werd door alle bestuursleden goedgekeurd. Het contract werd ondertekend door Laura en EHS producties.  De 
voorschotfactuur is betaald door  de penningmeester. 
 

7. Jaarprogramma  2016 
 
Voorlopig voorstel: De algemene vergadering : donderdag 28 april 2016  om 14 uur. 
De data van de bestuursvergaderingen voor januari, februari, maart, april, mei en juni 2016 spreken we af in december  
2015 en in juni 2016 bepalen we dan de  data van de resterende maanden. 

Feest 55-plussers ligt vast voor donderdag 26 mei 2016 Inschrijvingen gemeentehuis  dinsdag 17 mei 2016  
Voor het Feest van de 55- plussers van november in 2016 maken we  eerst een evaluatie na het feest van 23 november 
2015  en  we zullen dan pas beslissen of  we volgend jaar opnieuw naar Spikkerelle gaan of zoals vorige jaren naar Salons 
Regency of Alta Ripa. 
 

8.  Jaarprogramma 2015  

Bestuursvergaderingen; 27/1- 10/3- 28/ 4- 9/6-  31/8 -12/10 -16/11(of 10/11)  - 14/12   

Algemene vergadering: dinsdag 5 mei  2015 om 14 uur 

 
Feest 55 –plussers  dinsdag 12 mei 2015   Inschrijvingen gemeentehuis maandag 27 april 2015 
Feest 55-plussers  maandag 23 november 2015           Inschrijvingen gemeentehuis maandag 9 november 2015 

 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 12 oktober 2015 om 9 uur in het Sociaal Huis. 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


