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Aanwezig:   Freddy, Bea, Jeanine en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq , Simonne  

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van 31 augustus 2015 

 
Er waren geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.  

 
2. Financieel verslag van de penningmeester 

 
Nog te betalen aan Laura totaal: 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. 
  

3. Voorbereiding “Feest 55-plussers” van maandag 23 november 2015 
  
Aankondiging in de vrijetijdskalender  
Eugénie bezorgde een aankondiging in de Vrijetijdskalender in INFO Avelgem van oktober. 
 
Contact met RVT, Woonzorghuis Ter Meersch en Ubuntu 
Laura nam 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. Zij beloofde om de plaatsen voor hen te reserveren.  
 
Klaarzetten en opruimen van de zaal 
Laura zal na de inschrijvingen aan Ann Schellaert en Freddy Arrie een plan bezorgen voor de tafelschikking in Spikkerelle.   
Het  podium te voorzien van minimum 12 m2 ( 4m op 3m ) zal vooraf moeten aangevraagd worden. .  
Klaarzetten: ’s morgens   maandag 23/ 11   Freddy Arrie  komt in de voormiddag langs. 
Opkuisen : ’s morgens dinsdag 24/11 
 
Catering voor de artiesten 
 Bea Eeckloo zorgt voor een lichte maaltijd: broodjes met kaasschoteltje voor de 3  artiesten. 
 
Welkomstgeschenkje en andere attenties 
Na de inschrijvingen zal Bea aan de hand van de inschrijfstrookjes nagaan hoeveel  attenties er moeten aangekocht worden 
voor de oudste, de jongste 55-plussers en de jarigen van de dag.  
 
Inschrijvingen in het gemeentehuis 
Maandag 9 november 2015  van 9 uur tot 12 uur: Freddy en Jeanine 
    Van 14 uur tot 16 uur Simonne en Bea 
 
Onthaal  
Aan de ingang:  Verwelkoming en toegangskaartjes ontvangen:     Laura &Freddy 
In de zaal Spikkerelle: Plaatsen rustoordbewoners, Ubuntu aanduiden:   Jeanine en Bea 
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Tafelversiering 
Jeanine zorgt opnieuw voor de bloemstukjes op tafel. 
 
Contact na de inschrijvingen 
Bea neemt de inschrijfstrookjes en de lijst van de deelnemers mee naar huis . Zij deelt het aantal deelnemers mee via mail 
aan de bestuursleden. Laura verwittigt Traiteur Soustronck. De gele toegangskaartjes worden afgegeven aan de balie in het 
gemeentehuis. Laattijdige inschrijvingen worden enkel aan de balie in het gemeentehuis nog aanvaard tot vrijdagmiddag 13 
november.  
 

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

Laura nam nog contact op met traiteur Soustronck. Het  aantal deelnemers laten  we best een week vooraf weten.  
 
 

5. Ann Schellaert  geeft uitleg over twee gemeentelijke  initiatieven :de VOLKSTUINTJES en de UITPAS 
 
De volkstuintjes : 
Avelgem laat volkstuintjes en een fruittuin aanleggen, die bereikbaar zullen zijn via het Sociaal Huis en de Molenvoetweg 
Op vrijdag 16 oktober gaat een INFO avond door met als doel om te peilen  naar de mensen hun interesse. De aanleg van 
de percelen door de gemeentelijke technische dienst is voorzien voor deze winter. Zo kan In het voorjaar  gestart worden  
met het samen tuinieren en het organiseren van activiteiten. Het initiatief is  bedoeld  om mensen samen te brengen en van 
mekaar te leren. Het Sociaal Huis en de bioboerderij Het Ganzenhof zorgen voor de begeleiding. Zo kan de oogst van de 
groenten en de fruitbomen worden aangewend voor de voedselbank of bedeeld worden aan minder gegoeden.  Ook 
kunnen er kookactiviteiten georganiseerd worden in het Sociaal Huis. 
De UITPAS : 
De UITPAS is een kaartje op naam dat kan gebruikt worden om deel te nemen aan culturele of sportactiviteiten. Je spaart 
punten telkens je deelneemt , deze kun je inruilen tegen extra voordelen bv: gratis drankje, fluojasje , jeugdfilm. Voor 3 
euro ontvang je  de UITPAS met fijne welkomstvoordelen: draagtas van de BIB,2,5 euro korting op een activiteit , gratis 
zwembeurt. 
De UITPAS aan kansentarief is ook beschikbaar in het Sociaal Huis voor mensen met een beperkt inkomen. Zij betalen 1 
euro en genieten van 80% korting bij deelname aan de UITPAS activiteiten.    
 
 

6.  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 

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

 
Feest 55-plussers   donderdag 26 mei 2016  Inschrijvingen gemeentehuis  dinsdag 17 mei 2016   
en de daaropvolgende bestuursvergadering maandag 23 mei 2016 
 
Voor het Feest van de 55- plussers van november in 2016 maken we  eerst een evaluatie na het feest van 23 november 
2015  en  pas dan kiezen we de locatie voor volgend jaar.  
 

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 16 november 2015 om 9.30 uur in het Sociaal Huis. 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


