Verslag bestuursvergadering van 5 maart2013
Aanwezig :

Freddy, Bea, Jeanine,Simonne, Laura en Eddy

Verontschuldigd:

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van de bestuursvergadering van dinsdag 5 februari 2013

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
2.

Schriftelijke kandidatuurstelling voor de seniorenraad

Van het huidig dagelijks bestuur van de seniorenraad dienden Laura D’Hooge, Bea Eeckloo, Jeanine
Vercoutere,Freddy Arrie, en Simonne Depraeterehun kandidatuur schriftelijk in vóór 14 februari.
3.

Organisatie van het feest van de 55-plussers van donderdag 23 mei 2013

Inschrijvingen in het gemeentehuis :
maandag 6 mei
van 9.00 uur tot 12.00 uur
Freddy Arrie en Bea Eeckloo
van 14.00 uur tot 16.00 uur Simonne Depraetere en Bea Eeckloo
Freddy zal tijdens en na de inschrijvingen een alfabetische lijst opmaken van de deelnemers aan het
feest van de 55-plussers.
Contract met EHS producties
Laura bezorgde het contract ondertekend terug aan EHS producties.
Afspraken met RVT
Jeanine nam contact op met Luc van het RVT. De rusthuisbewoners zullen enkel het optreden
bijwonen. Zij betalen dan ook slechts 5 euro in plaats van 15 euro. Met het WZC Ter Meersch zal
Jeaninelater nog een afspraak maken.
Receptie
Bea zalaanRonnySoestronck voor de gekozen Formule 2 nog navraag doen over het juiste aantal
belegde broodjes.
Voor de aangeboden verrassing tijdens de pauze zal Bea een prijsofferte aanvragen.
Jeanine zal voor de tafelversiering zorgen.
Annick beloofde om het gemeentepersoneel in te schakelen om de tafels en stoelen vanaf 9uur te
zetten in Spikkerelle.
Aankondiging april, mei + inschrijfstrookje voorINFOAvelgem
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Laura zal contact opnemen met Eugénie Gemmerich. Er zou enkel nog een aankondiging en een
inschrijfstrookje verschijnen in de INFO Avelgem van mei. De aankondiging in INFO Avelgem van april
valt dus weg.
In bijlage voor INFO AVELGEM mei:
aankondiging “Feest 55-plussers”
inschrijfstrookje “Feest 55-plussers”
4.

Financieel verslag door de penningmeester

Jeanine kreeg nu pas de factuur toegestuurd voor de technische hulp bij het optreden van
salonorkest Panache in Spikkerelle. Zij betaalde op 26 februari het afgesproken bedrag van 238,75
euro.
Er werd overwogen om in de toekomst twee volmachthebbers aan te duidenbv. Jeanine en Bea. Op
die manier kunnen de ontvangen gelden van de inschrijvingen om veiligheidsredenen dezelfde dag
nog op de bankrekening gestort worden.
5.

Goedkeuring huishoudelijk reglement van de gemeentelijke seniorenraad

Geen opmerkingen bijgevolg unanieme goedkeuring van het reglement
6.

Voorlopig jaarprogramma 2013

Bestuursvergaderingen : 22/1
29/1
5/2
5/3
26/3
Algemene vergadering : 16/4 in de namiddag
Feest van de 55-plussers:
donderdag 23 mei 2013
Inschrijvingen
maandag 6 mei 2013

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 26maart 2013 om 9.30uur in het Sociaal huis.
dd.voorzitter

dd.secretaris

ondervoorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge

Achiel Reyntjens
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