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Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van maandag 11 april 2016 

 
Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
 

2. Goedkeuring van het verslag van vrijdag 29 april 2016 
 
Laura las het verslag voor .Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag 
 

3. Goedkeuring van de aankondiging en inschrijfstrook “Feest 55-plussers” van donderdag 26 mei 2016 in INFO 
Avelgem van mei 

 
Maaike zorgde voor een geslaagde publicatie met een passende illustratie.  
 

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

Zie vorige verslagen.  
Inschrijvingen in het gemeentehuis dinsdag 17 mei 2016  door Freddy, Jeanine,Bea en Simonne 

249  deelnemers voor het buffet + optreden 
  44 deelnemers die enkel het optreden bijwonen 
Voor het optreden tellen we dus   293  deelnemers 
WZC Ter Meersch :  36   met 8 rolstoelen 
Ubuntu     8   met 1 rolstoel 
Laattijdige inschrijvingen aan de balie van het gemeentehuis na 16 uur moesten jammer genoeg geweigerd worden  
DVC St Vincentius  13    met 3 rolstoelen 
3  deelnemers   3 

Contact met WZC Ter Meersch,Ubuntu 
In de concertzaal zullen de eerste twee rijen voorbehouden worden voor de 44 ingeschrevenen van WZC Ter Meersch en 
Ubuntu.met hun begeleiders.  Bea neemt  hiervoor contact op. Zij zal vragen om vanaf 14 uur tot 14.30 uur  de plaatsen 
vooraan in te nemen. Zij zal ook navraag doen hoeveel vaste rolstoelgebruikers er aanwezig zijn.  Als bewijs dat ze vooraan 
mogen deelnemen krijgen ze een speelkaart voor hun zitje   Er wordt ook nog een rij voorbehouden voor de minder 
mobiele senioren . 
 In de concertzaal heten Bea en Jeannine  iedereen welkom en duiden de plaatsen aan. Enkel  minder validen mogen plaats 
nemen op de eerste drie rijen 
Alle andere bestuursleden zullen ook waakzaam zijn en streng nazien dat er geen misbruik is van de inname van de eerste 
drie rijen.  

Voorbereidingen in Spikkerelle 
Laura zal de tafelschikking aan Ann Schellaert overmaken. Het gemeentepersoneel zal een lint spannen rond de eerste drie 
rijen in de concertzaal Deze plaatsen worden voorbehouden voor  de rusthuisbewoners en de minder mobiele deelnemers 
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Er wordt een tafel gereserveerd van 11 personen voor het bestuur. Aan de andere 50 tafels nemen 6 personen plaats. 
Jeannine zorgt voor de bloemstukken.in de voormiddag. 
Voor traiteur Soustronck wordt een tafel voorzien van 10 meter voor het buffet. Laura Eddy en .Freddy komen in de 
voormiddag eventjes  langs om na te gaan of het plaatsen van de tafels vlot verloopt. 
Om 10 uur zullen Freddy en Eddy  samen de rondleiding volgen en de uitleg ontvangen in verband met het afsluiten van de 
zaal.  Freddy haalt ook de sleutels af.  
Jeannine zorgt voor de tafelversiering.  
Vanaf 11 uur 15 .heten Freddy en Simonne de aanwezigen welkom en halen ze de gele toegangskaartjes op.  
Controle :   bij twijfel kunnen eventueel de inschrijvingsstrookjes .geraadpleegd worden  

EHS Producties 
.Laura nam nog contact op en deelde het programma nog eens mee.  
 
Contact met traiteur Soustronck 
Het  aantal deelnemers werd medegedeeld voor het buffet 249 en voor de drank tijdens de pauze 292. 
 De traiteur zorgt ook voor belegde broodjes ,koffie en frisdrank voor de 13 artiesten.   
Prijsberekening: Buffet  249   x € 25.80 = 6424.20 Drank pauze : 292 x €2.00  =   584.00 Totaal  = 7008.20 
Jeanine koos voor lichtgroene onderleggers. 
 
Attenties voor de artiesten 
Bea  brengt 13 attenties mee op  26 mei 

Tafelversiering 
Jeanine bracht een voorbeeld van een bloemstuk mee naar de vergadering. De 60 bloemstukjes zal ze in de voormiddag 
rond 10 uur meebrengen.  

Sabam 
De factuur van Sabam is nog niet toegekomen. Laura zal wachten tot in  juni om contact op te nemen met de 
verantwoordelijke van Spikkerelle.  

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

De voorzitter van Dance4 Friends en Laura namen elk apart contact op met traiteur Soustronck   De drankenlijst en de 
huurprijs van de feestzaal Regency zal aan hem nog  medegedeeld worden. Indien dit vaststaat  kan traiteur Soustronck 
enkele  suggesties en  prijsoffertes maken. voor het “Feest van de 55-plussers”. Op de vergadering van juni zal de 
penningmeester een overzicht geven van de kassituatie en dan pas kunnen we berekenen hoeveel we kunnen spenderen 
.De prijs voor de deelnemers kunnen we ook dan  bepalen.  

6. Financieel verslag van de penningmeester 
 

Recente betalingen : Sabam :275 euro    EHS producties Slotfactuur : 3643.75 euro 
Recente inkomsten:  Inschrijvingen:  249 x € 25 = € 6.225        44 x 5 € = € 220   TOTAAL €6.445 
 

7. 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 21 november 2016  Inschrijvingen gemeentehuis ??? 
 
De volgende bestuursvergadering  gaat door op maandag  27  juni  2016 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.  

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


