
 

Aanwezig:   Freddy, Bea, Simonne, ,Jeannine  en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq  

  

 
1. Goedkeuring van het verslag van  dinsdag 10 maart 2015 

 
Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
 

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

Ann geeft toelichting over de verdeling van de subsidiëringen aan de respectievelijke seniorenverenigingen en argumenteert 
de op- en aanmerkingen in verband met de puntenverdeling. 
De recentste lijst van alle leden van de seniorenverenigingen zal Ann aan Laura overmaken.   
 

3. Evaluatie van de “Lenteshow” in Feestcomplex Europa in Parike Brakel. 
 
Laura en Simonne woonden op 24 maart de show bij.  Ze genoten van een unieke liveshow vol ambiance, sfeer en gezelligheid.   
De volgende artiesten traden op :  Laura Lynn, Steve Ryckier, David Vandyck. 
 

4. Voorbereidingen van het “Feest van de 55-plussers” 
 
Inschrijvingen in het gemeentehuis: maandag 27 april 2015 

241      deelnemers voor het optreden + buffet     
  27    deelnemers die  enkel het optreden bijwonen:   

Voor het optreden tellen we dus   268 deelnemers. 
WZC Ter Meersch :  Zal niet deelnemen wegens  andere activiteiten . 
RVT St Vincentius:  27 deelnemers waaronder  2  vaste rolstoelgebruikers       
Ubuntu:   9 nemen deel aan het optreden en het buffet  
In de concertzaal zullen de  twee eerste rijen en  zijlijnen voorbehouden worden voor de minder validen. 
Laattijdige inschrijvingen worden aanvaard tot en met 4 mei 2015 en zullen plaatsgrijpen in het gemeentehuis aan de 
receptie. Laura neemt hiervoor contact op. 
 
Voorbereidingen in Spikkerelle 
Laura zal de tafelschikking aan Ann Schellaert overmaken. Er wordt een tafel gereserveerd van 9 personen voor het bestuur 
en ook van 9 personen voor Ubuntu. Aan de andere 40 tafels nemen 6 personen plaats. Jeannine zorgt voor  bloemstukken. 
Voor traiteur Soustronck wordt een tafel voorzien van 10 meter .Freddy komt in de voormiddag eventjes  langs rond 9 uur 
om na te gaan of het plaatsen van de tafels vlot verloopt. Jeannine zorgt voor de tafelversiering.  
Laura en Simonne zijn aanwezig vanaf 11 uur 15 . Zij heten de aanwezigen welkom en halen de gele toegangskaartjes op.  
In de concertzaal  heten Bea en Jeannine iedereen welkom en duiden de plaatsen aan. Enkel  minder validen mogen plaats 
nemen op de eerste twee rijen. Tijdens de pauze zorgen Bea en Jeannine voor de verkoop van de drankbonnetjes tegen €1. 
 
 



EHS PRODUCTIES 
De slotfactuur is betaald via overschrijving voor 25/04/2015 
Laura zal nog contact opnemen en het programma nogmaals overmaken.  
 
Contact met Traiteur Soustronck 
Laura deelde het voorlopig aantal deelnemers = 241 voor het buffet  mede aan traiteur Soustronck.  
We kozen voor licht groene onderleggers. De traiteur  zal ook zorgen voor belegde broodjes koffie en frisdrank voor de 11 
artiesten.  
 
Attenties voor de artiesten 
Jeannine brengt 11 attenties mee op 12 mei.  
 
Sabam 
De factuur is nog niet toegekomen. Laura nam hiervoor contact op met de verantwoordelijke van Spikkerelle.  
 
 
  

5. Suggesties voor “Feest van de 55-plussers “ maandag 23 november  2015 
 
Laura verwittigde Spikkerelle van de wijziging en reserveerde  de benedenzaal van Spikkerelle van 13 uur tot 18 
uur op maandag 23 november in plaats van 19 november. Het klaarzetten mag in de voormiddag gebeuren 
dezelfde dag en het opruimen moet ten laatste ‘s morgens voor 10 uur gebeuren de dag nadien.  
Wij dachten eerst aan een Tirolernamiddag, Jammer genoeg waren ze niet vrij in november.  Omdat Arto 
Mundo niet  vrij was op 19 november  hebben wij in samenspraak met Spikkerelle en traiteur Soustronck een 
andere datum gekozen.  
Laura zal suggesties en prijsoffertes aanvragen aan traiteur Soustronck.  
 

6. Varia 
 
Ann Schellaert zond aan de seniorenverenigingen op aanvraag van de seniorenraad recente informatie over de 
geldigheid van het rijbewijs in België, Europa, en buiten Europa.  
 
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   maandag 23 november 2015 
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 9 november 2015 

  
De volgende algemene bestuursvergadering vindt plaats op  dinsdag 5 mei 2015 om 14 uur in het 
gemeentehuis.  
 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


