Aanwezig:

Freddy, Bea, Jeaninne, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq

1.

Goedkeuring van het verslag van 15 oktober 2013

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
Laura nam de voornaamste hoofdpunten van het vorig verslag nog even door.
2.

Goedkeuring publicatie “Feest van de 55-plussers” in INFO Avelgem van november

Eugénie Gemmerich zorgde opnieuw voor een geslaagde publicatie.
3.

Organisatie van het “Feest van de 55-plussers van 21 november 2013”

Inschrijvingen:
We schreven in totaal 231 deelnemers in laattijdige bijgerekend:
RVT St. Vincentius schreef in met 39 deelnemers
9 rolstoelgebruikers
Ubuntu komt met 5 deelnemers
WZC zal aanwezig zijn met 23 deelnemers
8 rolstoelgebruikers
Laattijdige inschrijvingen die geen toegangskaartje bezitten:
Laura :
1x€7= €7
Jeanninne:
Freddy:
5 x € 7 = € 35
Bea:
Simonne:
Welkomstgeschenkjes en attenties
55 jarigen: Er zijn in totaal 4 deelnemers geboren in het jaar 1958.
Martine Derveaux, Dirk Maroy, Carine Coetsier, Josiane Decock
De oudste deelnemer: Simonne Libbrecht is geboren op 12/10/1919
Contact met Alta Ripa:
Het juiste aantal zal tijdig worden mede gedeeld aan de Alta Ripa door Jeaninne :
Jeaninne zal ook de volgende plaatsen voorbehouden:
 Een tafel van 13 plaatsen voor het bestuur van de seniorenraad
 RVT
39 waarvan 9 rolstoelgebruikers
 WZC 23 waarvan 8 rolstoelgebruikers
 Ubuntu een tafel met 5 plaatsen
Onthaal:
Freddy en Simonne halen de toegangskaartjes op aan de ingang van de zaal.
Bea en Jeaninne zorgen voor de voorbehouden plaatsen van RVT, WZC en Ubuntu.
4.

Voorbereiding voor het ” Feest van de 55-plussers”van dinsdag 6 mei 2014

Contact met Spikkerelle
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Het contract is getekend.
Contact met EHS producties
Het contract met de algemene voorwaarden en de technische fiche werd ter ondertekening bezorgd.
Contact met traiteur Soestronck
Laura zond nog een mail ter bevestiging.
Inschrijvingen in het gemeentehuis:
Voorlopig kozen we voor maandag 14 april 2014
Teksten INFO AVELGEM
Op de vergadering van januari zullen we de definitieve teksten bespreken.
5.

Bespreking adviezen algemene vergadering op dinsdag 5 november 2013 “ Toelichting BBC aan de
adviesraden”

Alle leden van de seniorenraad kregen de gelegenheid om adviezen mede te delen. Op de vergadering werden
geen bijkomende adviezen aangebracht.
6.

Allerlei

Op 3 december werd besloten om met de bestuursleden en hun partner in” Feestzaal Europa “Parike Brakel de
kerstshow bij te wonen. De bedoeling is om eventueel in het jaar 2015 een dagreis te organiseren.
Wij willen dus eerst en vooral een kijkje nemen of de zaal geschikt is en de bediening vlot verloopt.
Nadien kunnen we dan alles verder uitbouwen met bezoeken, geschikt voor groepsreizen.
In de omgeving zijn er enkele mogelijkheden:
De kaasboerderij van de familie Backaert
Chocolaterie Kardany
Mertensmolen en museum
Balegemse jeneverstokerij
Een andere mogelijkheid kan zijn om enkel in de voormiddag een groepsbezoek te organiseren en verder te
vertoeven in de zaal Europa voor het middagmaal de show en het avondmaal
7 Jaarprogramma 2013
Bestuursvergaderingen :22/1
29/1
13/11 12/12
Algemene vergadering seniorenraad :
Inschrijvingen gemeentehuis:
Feest 55-plussers :
Inschrijvingen gemeentehuis
Feest 55-plussers
Voorbereiding reis 2015

5/2

5/3

26/3

7/5

4/6

5/9

10/10

15/10

dinsdag 16 april 2013
maandag 6 mei 2013
donderdag 23 mei 2013
dinsdag 12 november 2013
donderdag 21 november 2013
dinsdag 3 december 2013

8 Jaarprogramma 2014
Feest 55-plussers
Inschrijvingen gemeentehuis

dinsdag 6 mei 2014
maandag 14 april 2014

De volgende bestuursvergadering gaat door op donderdag 12 december om 9 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris
de voorzitter
Freddy Arrie
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