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Aanwezig:   Freddy, Simonne en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, Bea 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van maandag 5 december 2016 

 
 Laura nam het verslag door. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
 

2. Evaluatie van de kerstshow van dinsdag 6 december 2016 in feestcomplex Europa te Parike Brakel  
 
Laura, Simonne, Eddy en Frans zijn het eens: een meevaller over heel de lijn . De hommage aan Claude Francois 
van Alain Des en de Des girls en ook de zang en presentatie van Jennifer Berton zorgden voor de nodige sfeer en 
ambiance Zeker een optreden om warm aan te bevelen. Ook het optreden van Luc Steeno en de goocheltrucs 
van Alfred en Trix vielen erg in de smaak.  
 

3. Goedkeuring financieel verslag van de penningmeester   
 
Jeanine gaf een uitvoerig overzicht van de financiën met de verrichtingen van 2016. 
De stand van de zichtrekening, spaarrekening en kasgeld werd unaniem goedgekeurd.  
  

4. Bespreking van de 4 opties “Feest 55 plussers” woensdag 29/ 11/ 2017 
 

a) CC Spikkerelle benedenzaal, foyer en de concertzaal 
Na contact met Kristl Lambert bleek dat we over deze zalen enkel op woensdag 29 november nog kunnen 
beschikken. Het klaarzetten van de zaal kan de dag zelf en de opkuis moet op 30 november voor 9 uur klaar 
zijn. Laura zal het online reservatieformulier voor reservatie van CC Spikkerelle invullen.  

 
b) Traiteur Soustronck  

Is nog vrij op woensdag 29 november 2017.We kunnen dezelfde prijs afspreken € 25 en eventueel aperitief 
(een soepje )en een warme maaltijd aanbieden in plaats van een koud buffet.  
 

c) Alain Des & Des girls Hommage Claude Francois =  € 1.450  + 21 % BTW = € 1.754.50 
 

d) Presentatie zang Jennifer Berton     €    350  + 21 % BTW = €     423.50 
 

Totaal optreden van de artiesten =             € 2.178.00 
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5. Voorlopige prijsberekening activiteiten 30 mei 2017 en 29 november 2017 
 

Gegevens voor 30 mei 2017: 
Optreden : € 3.710  
Traiteur : € 25 p.p 
Raming Onkosten tafelversiering / broodjes drank geschenkjes artiesten € 200 
Raming Sabam :   € 300 

Gegevens voor 29 november 2017: 
 Optreden : € 2.178.00 
 Traiteur : € 25 p.p 
 Raming Sabam:    € 174  
 Raming Onkosten tafelversiering /broodjes drank artiesten € 200 

Vermits het optreden voor woensdag 29 november 2017 financieel haalbaar is  zullen de 4 opties definitief 
vastgelegd worden.  

 

6. Lunchvergadering met etentje op woensdag 18 januari 2017 

Traditiegetrouw starten de bestuursleden met partners het nieuwe jaar met een lunchvergadering met etentje  
Aantal aanwezigen : Laura en Eddy, Jeanine en Jules, Simonne en Frans, Freddy en Trees, Bea en Willy ? 

 

7. Overzicht van het voorbije jaarprogramma 2016 
 

Bestuursvergaderingen: 4/1  - 1/2  - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5- 20/6  19/9   17/10    14/11     5/12   23/12 
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 maandag 7 november 2016 

 

8. Voorlopig voorstel jaarprogramma 2017 
 

Lunchvergadering met etentje:  woensdag 18/1  

Bestuursvergaderingen :  13/2-  13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6   ?/9-  ?/10 - ? 27/11  ?/ 12  
Algemene vergadering : vrijdag 28 april 2017  om 14 uur ?  
Feest 55 plussers  dinsdag 30 mei 2017  Inschrijvingen : maandag 15 mei 2017 
Feest 55 plussers woensdag 29 november 2017 Inschrijvingen : maandag 20 november 2017 
 
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 13 februari 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.  
 

 De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


