Aanwezig:

Freddy, Bea, Jeaninne, Simonne en Laura

Verontschuldigd :

Annicq

1.

Goedkeuring van het verslag van 25 februari 2014

Geen opmerkingen, algemene goedkeuring van de aanwezigen.
2.

Goedkeuring van de publicatie “Feest van de 55-plussers van 6 mei 2014” in het gemeentelijk INFO blad

Eugénie zorgde opnieuw voor een geslaagde publicatie met prachtige illustraties.
3.

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

Contact met Spikkerelle
Laura nam contact op met Spikkerelle om na te gaan of alles naar wens zal verlopen.
Contact met EHS producties
De slotfactuur van 3.157 euro is te betalen via overschrijving voor 25/04/2014 en wordt per mail toegezonden.
Jeanine zal navraag doen bij de gemeenteontvanger of de gemeentelijke subsidie tegen die datum kan gestort worden.
Contact met traiteur Soestronck
Traiteur Soestronck is in het bezit van de drankenlijst verplicht af te nemen bij de drankcentrales. Hij zal voor de 10
artiesten 35 belegde broodjes voorzien en ook flessen cola en water. De leden van de seniorenraad bezorgen dit in de
artiestenruimte. Voor de catering van de artiesten zal een aparte factuur opgemaakt worden voor de seniorenraad.
Met traiteur Soestronck werd ook de tafelschikking besproken.
Inschrijvingen in het gemeentehuis:
Maandag 14 april 2014. Laura zal vóór 9 uur de gele kaartjes bezorgen in het gemeentehuis.
In de voormiddag van 9 uur tot 12 uur
Freddy en Jeannine
In de namiddag
van 14 uur tot 16 uur
Simonne en Bea
Reserve: Laura
Wie inschrijft voor middagmaal + revueshow = 25 euro krijgt een geel toegangskaartje.
De bewoners en begeleiders van RVT, WZC en Ubuntu die enkel de voorstelling bijwonen krijgen geen toegangskaartje en
betalen slechts € 5. Ook wordt navraag gedaan hoeveel rolstoelgebruikers aanwezig zullen zijn in de polyvalente zaal en in
de concertzaal. De begeleiders zorgen ervoor dat er iemand aan de lift boven en beneden staat.
Contact met RVT, WZC, Ubuntu
Laura bracht persoonlijk een bezoek om hen uit te nodigen en de nodige informatie te bezorgen. Sommige zullen
waarschijnlijk toch het buffet en het optreden bijwonen.
Contact met de Schepen van Welzijn Annicq Verschuere
Laura zal aan de Schepen van Welzijn Annicq Verschuere vragen of hij op 6 mei een beroep kan doen op het
gemeentepersoneel of eventueel vrijwilligers voor het klaarzetten van de stoelen en tafels vanaf 8.30 uur en het
terugzetten van de tafels en stoelen tussen 14.30 uur en 15.00 uur. In de namiddag is er op 5 mei petanque van de
seniorenvereniging OKRA. Laura vroeg om de tafels en stoelen die hiervoor gezet werden te laten staan. Dit is alvast werk
gespaard.
De polyvalente zaal moet op 6 mei ontruimd worden vanaf 14.30 uur.
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REDEN: Van 9.05.14 tot 23.05.14 loopt een tentoonstelling van de Avelgemse academie GAVKA rond de schilderkunst van
de Vlaamse schilder Roger Raveel. Vanaf 7 mei wordt alles binnengebracht voor deze tentoonstelling.
Attenties voor de artiesten
Jeannine zal hiervoor instaan. Prijs ongeveer € 5 per persoon.
4.

Verloop van de toekenning van de subsidiëringen.

Ann liet weten dat al de formulieren tijdig werden ingediend door de Avelgemse seniorenverenigingen. Ann zal twee dagen
nodig hebben om alles grondig na te kijken. Zij zal de opmerkingen per vereniging onderaan bijschrijven. Indien er op- of
aanmerkingen zijn in verband met de puntenverdeling kan de vereniging nog terecht bij Ann in het Sociaal Huis tot 11 april.
Ann zal toelichting geven over de verdeling van de subsidiëringen op de bestuursvergadering van 15 april 2014.
Op de dagorde van de Algemene vergadering staan volgende punten:
1. Verwelkoming door de voorzitter
2. Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen
3. Financieel verslag van 2013 en de kassituatie
4. Voorbije en toekomstige activiteiten van de seniorenraad
5. Varia
Ann heeft de uitnodigingen voor de algemene vergadering aan de seniorenverenigingen verstuurd op 12 maart 2014.
De kandidatuurstelling van Gosa om deel uit te maken van de algemene vergadering werd unaniem aanvaard door de
seniorenraad. Ann zal aan de voorzitter van Gosa een uitnodiging versturen voor de Algemene Vergadering.
5.

Voorstelling in Brakel

Op 27 maart na de bestuursvergadering zullen Laura, Simonne, Eddy en Frans de voorstelling bijwonen in Brakel om
eventueel ideeën op te doen voor het optreden van mei 2015.
6.

Ideeën voor een evenement in november.

Het evenement zal doorgaan op 20 november 2014 in de Salons Regency. Jeannine nam hiervoor contact op. Ook
contacteerde zij de traiteur van Paris Royal voor een offerte van pannenkoeken.
Indien de DJ van de Regency vrij is zal hij voor aangepaste sfeer - en dansmuziek zorgen vanaf 15 uur tot 19 uur.
De totale prijs werd geraamd op € 15 per persoon: de zaal Regency, catering Paris Royal en DJ inbegrepen.
De inschrijvingen in het gemeentehuis vinden plaats op maandag 10 november 2014.
6. Opvolging “campagne Media wijsheid voor ouderen”
Deze campagne gaat uit van Ingrid Lieten Vlaams minister van Media. Uit cijfers van 2013 blijkt dat voor Vlaanderen
ongeveer de helft van de ouderen (65-74 jaar) nog nooit internet geraadpleegd heeft. De campagne “Da’s toch handig dat
internet” loopt op Eén, VTM en Radio 2 en op de regionale televisiezenders. De bedoeling is om extra aandacht te besteden
aan mediawijsheid voor ouderen door extra informatie aan te bieden en opleidingen of cursussen in de kijker te zetten en
mensen te enthousiasmeren. Voor senioren is het vooral van belang om te weten: “Internet is handig, maar wat kan ik
ermee doen?” Op de volgende vergadering zal Laura de flyers die werden toegezonden aan de seniorenraad uitdelen.
7. Jaarprogramma 2014
Bestuursvergaderingen: 14/1 - 25/2 – 11/3- 15/4- 3/6
Algemene Vergadering dinsdag 29 april 2014
Feest 55-plussers dinsdag 6 mei 2014
Feest 55-plussers donderdag 20 november 2014

Inschrijvingen gemeentehuis maandag 14 april 2014
Inschrijvingen gemeentehuis maandag 10 november 2014

De volgende bestuursvergadering gaat door op dinsdag 15 april om 9 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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