
 

Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne  en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, Jeannine  

  

 

1. Goedkeuring van het verslag van  dinsdag 27 januari 2015 

 

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 

Laura las het vorig verslag nog even voor. 

 

2. Voorbereiding voor het ” Feest van de 55-plussers”van dinsdag 12 mei 2015 

  

De meeste voorbereidingen zijn getroffen. Zie vorige verslagen. 

Laura neemt nog contact op met de verantwoordelijken van RVT WZC en Ubuntu om hen uit te nodigen. Zoals 

altijd zullen de eerste drie rijen voorbehouden worden. Zij betalen slecht 5 euro indien zij enkel het optreden 

bijwonen. 

Jeannine zal het formulier voor de gemeentelijke toelage aan Jolien Verhiest bezorgen zodanig dat na 

ontvangst van de factuur het bedrag tijdig kan overgeschreven worden op de rekening van EHS producties.  

Bea zal zorgen voor een rol met drankbonnetjes.  

Aan traiteur Soustronck werd mede gedeeld dat we tijdens de pauze kozen voor gewone dranken € 1.80 en 

niet voor speciale bieren. 

 

3. Ann Schellaert geeft toelichting in verband met het verloop van de toekenning van de 

subsidiëringen. 

 

De plaatselijke verenigingen ontvingen de nodige formulieren. Alle verantwoordelijken van de 11 gemeentelijke 

seniorenverenigingen bezorgden de formulieren aan Ann terug tegen 9 maart 2015. 

Op de bestuursvergadering van 28/4 zal Ann Schellaert uitleg geven over de verdeling van de subsidies .Ann zal 

navraag doen in verband met de reservatie van de raadzaal in het gemeentehuis.  

Ann zal de datum van de Algemene Vergadering en de dagorde zeker één maand vooraf laten weten aan de 

effectieve leden van de seniorenraad. De vergadering vangt aan om 14 uur.  

Voorstel dagorde: 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter Laura D’Hooge 

2. Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen door Ann Schellaert 

3. Kasverslag van de penningmeester Jeannine Vercoutere 

4. Voorbije evenementen seniorenraad 

5. Toekomstige evenementen seniorenraad 

6. Varia 

 



Ann overliep de lijst met de leden van de seniorenraad die een uitnodiging zullen ontvangen. 

S-Plus Avelgem: Simonne neemt contact op om een nieuwe afgevaardigde met mailadres aan te duiden. 

Liberale Bond van Gepensioneerden: Bea zal navraag doen naar een mailadres. 

Jeannine Germeersch wordt wel op de hoogte  gesteld per post. 

 

  

4. Suggesties voor “Feest van de 55-plussers “ voor donderdag 19 november 2015 

 

Laura reserveerde  de benedenzaal van Spikkerelle van 13 uur tot 18 uur en ondertekende het contract.  

Voor het klaarzetten en opruimen van de zaal zal zij opnieuw Ann Schellaert aanspreken. 

Het klaarzetten mag in de voormiddag gebeuren dezelfde dag. Eventueel moet ook een podium worden 

opgesteld. Dit zal afhangen van de keuze van de artiesten. 

Het opruimen moet ten laatste ‘s morgens voor 10 uur gebeuren de dag nadien.  

 

Wij dachten aan een Tirolernamiddag of een muzikaal optreden met dansgelegenheid bv Arto Mundo.  

Waarschijnlijk zal ook voor een podium moeten gezorgd worden. 

Misschien bieden we de mensen bij het binnenkomen eerst één glaasje cava aan en geven we in ruil voor hun 

geel toegangskaartje één of twee bonnetjes voor een drankje. Vervolgens krijgen ze dan  koffie of thee met 

gebak of een dessertbord ? Tijdens de pauze kunnen ze de bonnetjes gebruiken voor gewone dranken. 

Suggesties en prijsoffertes werden aangevraagd aan traiteur Soustronck per mail. 

 

5. Varia 

 

Ann Schellaert zond naar alle leden van de seniorenraad de inlichtingen van de LIJN in verband met  de nieuwe 

tarieven en  de nieuwe manier van reizen. Ik vind dit een prachtig initiatief van Ann, zeker voor herhaling 

vatbaar. Op die manier bereik je een grote groep geïnteresseerden.   

Ann zal aan de seniorenverenigingen op aanvraag van de seniorenraad ook nuttige informatie verschaffen over 

de geldigheid van het rijbewijs in België, Europa, en buiten Europa. Naar het schijnt kunnen er flinke boetes 

volgen indien je rijbewijs niet voldoet.  

 

6. Jaarprogramma 2015 

Bestuursvergaderingen; 27/1 – (19/2) - 10/3 - 28/ 4 - 

Algemene vergadering: dinsdag 5 mei 2015  

 

Feest 55 –plussers  dinsdag 12 mei 2015 

    Inschrijvingen gemeentehuis maandag 27 april 2015 

Feest 55-plussers  donderdag 19 november 2015 

Inschrijvingen gemeentehuis maandag 9 november 2015 

  

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 28 april  om 9 uur in het Sociaal Huis. 

 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


