Aanwezig:

Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

Annicq,

1.

Goedkeuring van het verslag van maandag 23 mei 2016

Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.

2.

Evaluatie “Feest 55-plussers” van donderdag 26 mei 2016

Aan de hand van de talrijke positieve reacties die we ontvingen kunnen we besluiten dat het een geslaagd feest was. De
vergadering was het eens: een meevaller over heel de lijn: zowel het koud buffet als het optreden kende een succes. Ook de
drankbediening tijdens de pauze met afgifte van een groen bonnetje verliep vrij vlot.
Traiteur Soustronck stelde voor om in het vervolg twee tafels van tien meter te voorzien om het koud buffet op te stellen
zodat het aanschuiven vlotter verloopt. In de concertzaal mochten de bewoners van RVT dit keer vroeger plaatsnemen . De
eerste rijen waren voorbehouden . Er werd een lint gespannen aan de buitenkant van de eerste drie rijen .Bea en Jeanine
waren een kwartier vooraf aanwezig in de concertzaal.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg tot het welslagen Jeanine zorgde voor de 60 prachtige
bloemstukjes als tafelversiering. Bea kocht bij Leonidas smaakvolle attenties voor de artiesten. Dank aan Freddy voor het
correct afsluiten van de zaal. en aan Simonne zij nam de gele toegangstickets aan en heette de aanwezigen welkom .
Eén zieke (opname in de kliniek) kreeg 25 euro terugbetaald na teruggave van het gele toegangsticket en het groene
drankbonnetje

3.

4.

Voorlopige prijsberekening “Feest 55 plussers” van 26 mei 2016 zonder de factuur van Sabam
Financieel verslag van de penningmeester

Inkomsten
Inschrijvingen: 249 x 25 =
Inschrijvingen : 44 x 5 =

6.225
220

Totaal ontvangen =

6.445

Uitgaven
Optreden =
4.240.00
Soestronck artiesten
185.00
Soestronck
6.512.20
Geschenken artiesten Leonidas
65.00
Bloemen op tafels =
91.50
Traktaat =
54.80

Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016

We zullen vragen aan Traiteur Soustronck om een menu samen te stellen en een prijsofferte op te maken van
aperitief cava of wijn met hapjes, warme maaltijd met drank, dessertbord bv: Javanois, passie baverois, mini gebakje vers
fruit bol vanilleijs, panna cotta met koffie en één drankje tijdens de pauze.
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Hij zal ook contact opnemen met de feestzaal Regency.voor de praktische regelingen.
Er werd een voorlopige prijsberekening 55 euro per persoon opgemaakt tijdens de vergadering.

5.

Voorbereiding “Feest 55 plussers “ 30 mei 2017

a.

Contact met Spikkerelle
De theaterzaal, de theatertechnische ondersteuning, de polyvalente zaal, de foyer als toegang tot de
artiestenruimte. werd gereserveerd voor 30 mei 2017

b.

Contact met traiteur Soustronck
Ook de traiteur werd gereserveerd. We kiezen opnieuw voor dezelfde formule: Prijs : 25.80
Aperitief met hapjes :

witte wijn of fruitsap met warme hapjes 4 st prijs per persoon € 4.95

Buffet :
tomaat garnaal, gepocheerde Noorse zalmfilet, gerookte zalm, krab, gerookte forel,
visterinne, gerookte makreel, gerookte ham en warme beenham met pepersaus, koude groenten tomaat,
gemengde sla, komkommer, geraspte wortel, witte koolsalade, mayonaise, cocktail saus, tartaarsaus met
gebakken aardappelblokjes.
Prijs per persoon dienst inbegrepen € 14.60
Kostprijs drank per persoon wijn, bier water, fruitsap € 4.25
Een drankje tijdens de pauze: gewone dranken dienst aan de bar inbegrepen. € 2.00
c. Contact met EHS producties
Er werd gevraagd om tegen de volgende vergadering een aantal voorstellen op te maken voor een mogelijk optreden.
BV: Presentator Eddy Herman, Showballet showcase, Variete en humor : Luc Caals zanger Koen Crucke, Guy Neve of Davy
Gilles, zangeres Margriet Hermans, Lisa Del Bo

6.

Bijwonen van de herfstshow in Feestcomplex Europa Parike Brakel op dinsdag 11 oktober 2016

Simonne, Frans, Laura en Eddy reserveerden 4 plaatsen om de herfstshow bij te wonen: Andrei Lugovski, De polonaisekoning
Steve Tielens , Les Folles de Gand en presentator Kurt Keller zullen het publiek entertainen.

7.

Jaarprogramma 2016

Bestuursvergaderingen: 4/1 - 1/2 - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5- 20/6 19/9 17/10of24/10 14/11 5/12
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 ??

De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 19 september 2016 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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