Aanwezig:

Freddy, Bea, Simonne, Jeanine en Laura

Verontschuldigd :

1.

Annicq,

Goedkeuring van het verslag van maandag 19 september 2016

Laura nam het verslag door. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag.
2.

Voorbereiding “Feest 55-plussers” maandag 21 november 2016

Contact met traiteur Soustronck :
We kregen een mooi aanbod van traiteur Soustronck. voor de feestmaaltijd.
Als hoofdschotel kozen we voor : Hertenkalffilet, appel, veenbessen portosaus.met kroketten ,
Jeanine deelt aan traiteur Soustronck de kleur van de servetten mee zodanig dat dit aangepast is aan de
tafelversiering. Wie een tweede drankje wenst tijdens de pauze betaalt onmiddellijk € 2.20 aan de bar.
.Contact met Regency Dance 4friends:
Het aanvraagformulier werd ondertekend door Laura D’Hooge.
Contact met de artiesten.
Paul Bruna liet weten dat er niets hoeft te voorzien worden van belegde broodjes.
De artiesten zullen ook communiceren dat de fans niet toegelaten worden in de zaal.
Aangezien ze ook de PA meebrengen zullen zij ten laatste om 13.30 uur aanwezig zijn.
Het eerste gedeelte is voor rekening van Paul Bruna en Mieke D. Het tweede gedeelte treedt Salim Seghers
gedurende 45 minuten op en Paul Bruna en Mieke D besluiten dan.
Contact met WZC Ter Meersch, RVT St Vincentius en Ubuntu,
Laura zond de uitnodiging “Feest 55 plussers” en deelde hen mee dat ze de keuze hebben om deel te nemen
vanaf 12 uur prijs 25 euro of vanaf 14 uur prijs 5 euro .Ze vroeg hen om het aantal op te geven tegen 4
november 2016.
· Leen Vandenborre van WZC Ter Meersch vindt het jammer dat zij die dag niet aanwezig kunnen zijn. In
hun programma staat op dezelfde dag reeds een andere grote activiteit gepland.
· Cindy Deweirdt, de coördinator van dagverzorgingscentrum WZC Sint Vincentius liet weten dat ze
een uitnodiging en inschrijvingsformulier heeft opgemaakt voor de bezoekers. Ze zal voor 5/11 het
aantal inschrijvingen en rolstoelen doorgeven.
· Frieda Maes verantwoordelijke bij Ubuntu bedankte voor de uitnodiging.
Inschrijvingen in het gemeentehuis maandag 7 november 2016
Laura bezorgt de gele en groene toegangskaartjes voor 9 uur in het gemeentehuis
In de voormiddag
van 9 tot 12 uur
Freddy en Jeanine
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In de namiddag
van 14 tot 16 uur
Bea en Simonne
Maximum aantal toegelaten inschrijvingen = 295 . De gele en groene kaartjes worden bezorgd aan de balie.
Laattijdige inschrijvingen worden aanvaard tot donderdag 10 november.
Bea deelt na de inschrijvingen per mail de volgende gegevens mee aan alle bestuursleden.
1.Totaal aantal deelnemers
2. Aantal WZC Ter Meersch
3. Aantal dagverzorgingscentrum St Vincentius
4.Ubuntu (25 of 5 euro?)
5.Het aantal rolstoelgebruikers
6.Aantal deelnemers van 25 euro
7.Aantal deelnemers van 5 euro
3.

Voorbereiding feest 55 plussers 30 mei 2017

a. Contact met Spikkerelle zie vorig verslag van 20 juni
b. Contact met traiteur Soestronck zie vorig verslag van 20 juni
c. Contact met EHS producties
De vergadering koos voor Eddy Herman, Showballet Showcase, Celien, Guy Neve ,accordeonist en technieker
Het contract met EHS producties werd opgemaakt en ondertekend.
De slotfactuur van 3.710 euro moet betaald zijn tegen 15/05/2017.
4.

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

Simonne, Frans, Laura en Eddy genoten van de herfstshow met Andrei Lugovski, De polonaisekoning Steve
Tielens , Les Folles de Gand en presentatrice Jenniffer Burton .

5.

Informatievergadering Mantelzorgbijeenkomst “Alles wordt je teveel! Last van een depressie” door
psychiater Wim Lecot van AZ Groeninghe op dinsdag 11 oktober 2016 in CC Spikkerelle

Jaarlijks wordt een mantelzorgbijeenkomst georganiseerd door het lokaal steunpunt Thuiszorg Zwevegem,
Avelgem, Spiere Helkijn. De toegang is telkens gratis. Om praktische redenen wordt gevraagd om vooraf in te
schrijven voor Avelgem bij Wendy Foret van het Sociaal Huis. Deze voordracht wordt bekend gemaakt via INFO
Avelgem, Piccolo en bedeling van flyers. De seniorenverenigingen kregen laattijdig een mail van het Sociaal Huis
met de vraag om dit bij hun leden bekend te maken. We vragen aan Wendy om de activiteit in de toekomst
vroeger mede te delen . Liefst vanaf 1 september. Nu zijn enkel leden met een mailadres verwittigd.
6.

Jaarprogramma 2016

.
Bestuursvergaderingen: 4/1 - 1/2 - 7/3 – 11/ 4 - 29/4 – 23/ 5- 20/6 19/9 17/10 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 14 november 2016
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 14 november 2016 in het Sociaal Huis om 9.30 uur.
De secretaris

de voorzitter

Freddy Arrie

Laura D’Hooge
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