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Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, 

 

 

1. Goedkeuring van het verslag van maandag 7 maart 2016 

 

Laura las het volledige verslag voor. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 

 

2. Ann Schellaert geeft toelichting in verband met het verloop van de toekenning van de subsidiëringen en overloopt 

de recente lijst met de leden.  

 

Ann geeft toelichting over de verdeling van de subsidiëringen aan de respectievelijke 11 seniorenverenigingen en 

argumenteert de op en aanmerkingen  in verband met de puntenverdeling. 

De recentste lijst van alle leden van de seniorenraad en de wijzigingen werden besproken  

Ann zal de uitnodigingen voor de algemene vergadering van 29 april per mail verzenden. Twee leden beschikken niet over 

een mailadres. Zij worden per brief verwittigd. 

 

3. Voorstel dagorde algemene vergadering maandag 29 april 2016 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

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

3. Kasverslag van de penningmeester Jeanine Vercoutere 

4. Voorbije evenementen seniorenraad van 2015 

5. Toekomstige evenementen seniorenraad van 2016 

6. Varia 

 

4. Evaluatie van  de lenteshow  in feestcomplex Europa  Parike Brakel van 8 maart 2016 

 

Simonne en Laura  genoten opnieuw van een liveshow vol ambiance, sfeer en gezelligheid. De volgende artiesten traden op: 

Luc Caals, Marjan Berger, Bobby Prins en  presentatrice Jennifer Berton 

 

5. Voorbereiding “Feest 55-plussers” donderdag 26 mei 2016 

Zie vorige verslagen.  

Laura neemt contact op met Ann Schellaert om haar te vragen dat het gemeentepersoneel een lint meebrengt om rond de 

eerste drie rijen in de concertzaal te binden. Dit om te voorkomen dat de plaatsen voor de rusthuisbewoners en de minder 

mobiele deelnemers worden ingenomen.  

6. Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016  

Gezien de plotse wijzigingen in Salons Regency oefenen  we best nog eventjes geduld uit om  definitief te onderhandelen 

en de praktische zaken zoals ,de keuze van het menu , vast te leggen. 

Laura las de mails voor met de informatie die zij  tot op heden ontving van Stefanie en Dance4 Friends hieromtrent. Het 

“Feest van de 55-plussers  zal  kunnen doorgaan in de Salons Regency.  
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Vermits traiteur Ronny Soustronck ondertussen gewoon is van deze activiteiten voor de seniorenraad te verzorgen en we 

bij hem reeds een optie genomen hadden besloot de vergadering om opnieuw een beroep te doen op hem 

voor  het  “Feest van de 55-plussers”  

 

7. Varia 

 

Interesse van de seniorenraad Zwevegem voor het “Feest van de 55-plussers van 26 mei 2016 

Ann Schellaert ontving een mail van Jozef Tienpont van Zwevegem. Hij vernam dat het “Feest van de 55-plussers” van 

Avelgem doorgaat in Spikkerelle. Als voorzitter van de seniorenraad vertoont hij interesse in onze activiteit en hij had graag 

met enkelen van de seniorenraad de vertoning bijgewoond.  

Laura zond een mail met een overzicht van de voorbije activiteiten van mei met de prijzen Zij beloofde om de beslissing van 

de vergadering mede te delen.  Vermits hij niet deel uitmaakt van de gemeente Avelgem stellen we voor dat hij bij eventuele 

inschrijving in het gemeentehuis 40 euro betaalt  voor het middagmaal  +  revueshow. of  15 euro voor enkel de revueshow.  

 

Sabam factuur van 12 mei 2015 

Sofie Nuyttens kreeg de melding van Sabam dat de activiteit van de seniorenraad in mei niet zou aangegeven zijn Deze 

activiteit werd nochtans opgenomen in de kalender die zij doorgaven aan Sabam. Laura ontving geen factuur van Sabam tot 

betaling   Zij ging hiervoor verschillende keren tot in Spikkerelle om te melden dat zij nog steeds geen factuur ontving.  De 

aanvraag gebeurde via Spikkerelle en zij ook gaven Laura’s thuisadres op.Spikkerelle gaf dit zelfs meermaals door aan Sabam   
Sofie Nuyttens ging er dan ook vanuit dat Sabam de factuur zou opmaken. Zij zal Sabam hiervan op de hoogte brengen.   

 

Factuur van Papyrus voor de groene drankbonnetjes  

Laura betaalde 22,26 euro aan Papyrus voor de aanmaak van de groene drankbonnetjes. Het bedrag werd terugbetaald  door 

de penningmeester Jeanine. 

 

8. Jaarprogramma 2016 

 

Bestuursvergaderingen: 4/1  - 1/2  - 7/3 – 11/ 4 - 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         

Feest 55- plussers  maandag 23 november 2016  Inschrijvingen gemeentehuis ??? 

 

De algemene bestuursvergadering gaat door op vrijdag 29 april 2016 om 14 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

De volgende bestuursvergadering  gaat door op maandag 23 mei 2016 in het Sociaal Huis  

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 

 


