Aanwezig:

Freddy, Jeanine, Simonne, Bea en Laura

Verontschuldigd :

Annicq

1.

Goedkeuring van het verslag van 15 april 2014

Er waren geen opmerkingen dus algemene goedkeuring van de aanwezigen.
2.

Goedkeuring van het verslag van 29 april 2014

Geen opmerkingen dus algemene goedkeuring. Het verslag werd door Ann Schellaert verzonden per mail. De mailadressen
van de aanwezigen werden op de vergadering gevraagd.
3.

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

Aan de hand van de talrijke positieve reacties die we van de aanwezigen achteraf ontvingen kunnen we besluiten dat het
een geslaagd feest was. Ook de vergadering was het eens: een meevaller over heel de lijn: zowel het koud buffet als het
optreden kende een succes.
Het “Feest van de 55-plussers” getuigt van een sterke organisatie en is een weerspiegeling van de nauwe samenwerking
tussen alle bestuursleden. Laura dankte ten slotte iedereen ook de niet bestuursleden die haar of zijn steentje heeft
bijgedragen tot dit succes.
4.

Prijsberekening “Feest van de 55-plussers “

Inkomsten
- Inschrijvingen:
200 x 25 =
- Inschrijvingen OCMW:
33 x 5 euro =
- Late inschrijvingen:
5 x 25 =
- Totaal:
Werkingstoelage gemeente
TOTAAL

5.

€ 5.000
€ 165
€ 125
€ 5.290
€ 7.500
€ 12.790

Uitgaven
Optreden
Sabam,
Traiteur Soestronck
Broodjes Soestronck
Leonidas
Bloemen
Terugbet. 3 zieken

€ 3.157,00
€ 233,20
€ 4.444,00
€ 54,25
€ 51,60
€ 29,60
€ 75,00

TOTAAL

€ 8.044,65

Voorbereiding “Feest 55-plussers” van 20 november 2014 in de Regency

De belangrijkste voorbereidingen zijn getroffen. Laura zal voor INFO Avelgem november tijdig een tekst bezorgen aan
Eugenie.
6.

Bespreking voorstellen data bestuursvergadering voor de rest van het jaar 2014

Na overleg met alle bestuursleden zullen de volgende bestuursvergadering doorgaan op:
donderdag 4 september,
dinsdag 21 oktober,
donderdag 13 november (na de inschrijvingen van 10/11) ,
dinsdag 2 december
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7.

Suggesties voor het “Feest van de 55-plussers”van mei 2015

Laura zal contact opnemen met Kristl Lambert van Spikkerelle om te vragen op welke dinsdagen en donderdagen de
concertzaal en de benedenzaal beschikbaar zijn vanaf 14 april tot en met 28 mei 2014. We kunnen tijdens de vergadering
van september dan beslissen wanneer we de zaal Spikkerelle vastleggen. Laura zal dan ook vragen aan EHS producties om
tegen oktober een voorstel op te maken voor een mogelijk optreden. Misschien vinden we nog inspiratie tijdens het
optreden in Parike van 14 oktober en vragen we ook aan Goeman Events om een voorstel voor een eventueel optreden op
te maken.
In oktober of november zullen we een definitieve beslissing moeten nemen.

8. 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

-4/11- 21/10- 13/11-2/12

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

.
De volgende bestuursvergadering gaat door op donderdag 4 september om 9 uur in het Sociaal Huis.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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