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Aanwezig:   Freddy, Bea, Jeanine, Simonne en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq  

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 12 oktober  2015 

 

Laura las het verslag voor. Er waren geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.  

 

2. Goedkeuring van de aankondiging en het inschrijfstrookje in INFO Avelgem van november “Feest van de 55-

plussers” 

 

Eugénie zorgde opnieuw voor een geslaagde publicatie. Maaike Putman neemt deze taak in de toekomst over. Laura stuurde 

een bedanking aan Eugénie voor haar voorbije inzet.  

 

3. Financieel verslag van de penningmeester 

 

Inschrijvingen de dag zelf :   227 x 7 =  € 1589  Laattijdige inschrijvingen:.13 x 7 = € 91  Totaal  :240 x 7 =   € 1680 

Betaling : 10,56 euro  factuur Papyrus 3,36 euro voor de aanmaak van 42 gele toegangskaartjes  en 10 postzegels 7,20 euro. 

Jeanine  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 

  

Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu 

Voor WZC Ter Meersch  schreven 30 bewoners  en 17 vrijwilligers  zich de dag zelf in. Dit is een totaal van  = 47  de dag zelf. 

+  2 laattijdige = 49 personen 

Voor het Dagverzorgingscentrum RVT St Vincentius  schreven de dag zelf 15 in  + 1 laattijdige = 16 personen.   

Er  zijn 13 rolstoelgebruikers.  

We zullen de dag zelf  nog grondig moeten bespreken waar we de bewoners van RVT en WZC en hun vrijwilligers laten plaats 

nemen : 49  +  16 =  65  

Knap Ubuntu schreef in met 12 personen. 

Laura neemt nog contact op met  RVT St Vincentius en WZC Ter Meersch en Knap Ubuntu om hen uit te nodigen en het 

programma te bezorgen  voor het “Feest van de 55-plussers.”van donderdag 26 mei 2016. Op die manier kunnen ze tijdig 

hiermee rekening houden bij de samenstelling van het jaarprogramma. 

 

Klaarzetten en opruimen van de zaal en het afsluiten na het evenement 

Laura zal  aan Ann Schellaert en Freddy Arrie een plan bezorgen van  een mogelijke  tafelschikking in Spikkerelle.   

Het  podium te voorzien van minimum 12 m2 ( 4m op 3m ) is  vooraf aangevraagd.  

Klaarzetten: ’s morgens   maandag 23/ 11   Freddy  en Laura komen om 9 uur  in de voormiddag langs. 

Opkuisen : ’s morgens dinsdag 24/11  

Afsluiten van de zaal na het evenement: Freddy spreekt af op maandagmorgen  23 november.  

 Als er vrij snel na het evenement kan worden afgesloten zal Jeroen Cosaert dat doen. Indien er nog mensen aanwezig zijn 

dan zal de seniorenraad hiervoor moeten zorgen. Dus sowieso moet er vooraf afgesproken worden met Lucas Lambrecht 

voor rondleiding en uitleg sleutels. De toneelgroep Tope heeft vanaf 19 uur wekelijkse repetitie boven in de concertzaal.  
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Catering voor de artiesten Bea Eeckloo zorgt voor een lichte maaltijd: broodjes met kaasschoteltje voor de 3  artiesten. 

 

Welkomstgeschenkje en andere attenties: Jeanine koopt een passend geschenkje voor : 

De jarige van de dag :  Gerard Debuf 74 jaar    geboren op 23/11 1941  

Oudste aanwezige:  Lea Decraene  98 jaar  geboren op 23 juli 1917 

Geboren in het jaar 1960 Annick Verschuere  55 jaar  geboren op 21/09/1960  

   Joanna Yusba 55 jaar  geboren op 14/05/ 1960 

Onthaal vanaf 13 uur: 

Algemeen en of reserve        Laura 

Aan de ingang:  Verwelkoming en toegangskaartjes ontvangen:     Freddy en Simonne 

In de zaal Spikkerelle: Plaatsen rustoordbewoners, Ubuntu aanduiden:   Jeanine en Bea 

 

Tafelversiering 

Jeanine heeft reeds een  schitterend idee voor de  bloemstukjes op de tafels. 

 

Contact met traiteur Soustronck & Arto Mundo 

Het juiste aantal deelnemers wordt mede gedeeld aan traiteur Soustronck  en aan ARTO MUNDO. 

 

Betaling ARTO MUNDO :Jeanine betaalt in contanten zijnde € 450 als de installatie geplaatst en afgeregeld is.  

 

5. Jaarlijks etentje 

Na de vergadering van 4 januari is er een gezellig etentje gepland  met partners. Jeanine en Bea regelen dit. 
 

6. Evaluatie van de herfstshow in feestcomplex Europa in Parike Brakel van donderdag 22 oktober 2015 
 
Laura, Eddy, Simonne en Frans  genoten van een prachtige Herfstshow met Jo Vally, Jacky Lafon, Yves Segers, René Scohy 
en presentator Kurt Keller. 
De volgende Kerstshow gaat door op 3 december met Andrei Lugovsky, Marjan berger en Steve Tielens.  Op 8 maart zullen 
zij de Lenteshow bijwonen met Marjan Berger, Bobby Prins en Luc Caals en Kurt Keller. 
 

7.  Jaarprogramma 2015  

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

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 

8. Jaarprogramma 2016 

 

Bestuursvergaderingen: 4/1  - 1/2  - 7/3 – 29/4 – 23/ 5 

De algemene vergadering : vrijdag 29 april 2016  om 14 uur. 

Feest 55-plussers  donderdag 26 mei 2016   Inschrijvingen gemeentehuis  dinsdag 17 mei 2016        Prijs € 25 of € 20 ???? 

Datum en locatie voor “ Feest van de 55- plussers van november 2016” ? Na de evaluatie van  het feest van 23 november 
2015  kiezen we de locatie . “Spikkerelle of Salons Regency.”. Indien we opnieuw kiezen voor Spikkerelle  bespreekt Laura 
de zaal. Mogelijke data : 14/16/17/21/23/24/november 2016? 
 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 4 januari  2016  om 9.30 uur in het Sociaal Huis. 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


